
√“ß«—≈√—∞«‘ “À°‘®¥’‡¥àπ √“ß«—≈·Ààß§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®

º≈≈—æ∏å·Ààß§«“¡∑ÿà¡‡∑·≈–æ¬“¬“¡¢ÕßºŸâ∫√‘À“√·≈–æπ—°ß“π∑’Ë¡ÿàß¡—Ëπæ—≤π“Õß§å°“√µ“¡¡“µ√∞“π

 “°≈‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘°“√∑’Ë¥’·°àª√–™“™π ¥—Ëßª≥‘∏“π¢Õßæπ—°ß“π °øº.

... ‡√“æ√âÕ¡‡¥‘πÀπâ“‡æ◊ËÕª√–™“™π

√“ß«—≈§≥–°√√¡°“√√—∞«‘ “À°‘®¥’‡¥àπ ·≈–

√“ß«—≈°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å°√¥’‡¥àπ ªï 2548
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«‘ —¬∑—»πå
‡ªìπÕß§å°“√™—Èππ”„π°‘®°“√‰øøÑ“·≈–∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π√–¥—∫ “°≈

æ—π∏°‘®
‡æ◊ËÕ √√§å √â“ß·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ ¥â«¬°“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πæ≈—ßß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â

„π√“§“∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡ªìπ∏√√¡ ·≈–√—°…“§«“¡ ¡¥ÿ≈°—∫∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

§à“π‘¬¡
µ—Èß¡—Ëπ„π§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡

¬÷¥¡—Ëπ„π§ÿ≥∏√√¡
 ”π÷°„π¿“√–Àπâ“∑’Ë ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

‡§“√æ„π§ÿ≥§à“¢Õß§π
¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–°“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡

∑‘»∑“ß°≈¬ÿ∑∏å
‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß·°à∏ÿ√°‘®À≈—°

· «ßÀ“‚Õ°“ ‡æ◊ËÕ°“√‡µ‘∫‚µ∑“ß∏ÿ√°‘®
 √â“ßÕß§å°“√„Àâ‡ªìπ‡≈‘»

¡ÿàß Ÿà°“√‡ªìπÕß§å°“√∑’Ë¡’§«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√µàÕ —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
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¿“æ√«¡∑“ß°“√‡ß‘π
ªï 2548 ·≈– 2547

º≈ª√–°Õ∫°“√ (≈â“π∫“∑) 2548 2547

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ 279,094.05 274,579.56
°”‰√®“°°“√¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ 4,779.58 38,893.90
°”‰√ (¢“¥∑ÿπ)®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑» 1,754.14 (646.85)
¥Õ°‡∫’È¬®à“¬ 7,222.11 8,209.41
°”‰√ (¢“¥∑ÿπ)  ÿ∑∏‘ (173.13) 30,532.55

∞“π–°“√‡ß‘π (≈â“π∫“∑)

 ‘π∑√—æ¬å√«¡ 396,721.44 416,856.21
∑’Ë¥‘π Õ“§“√ ·≈–Õÿª°√≥å -  ÿ∑∏‘ 268,359.37 273,813.80
Àπ’È ‘π√«¡ 203,015.72 212,072.70
‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“« 113,981.34 136,782.87
 à«π¢Õß∑ÿπ 176,386.57 189,126.10

Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π

Õ—µ√“°”‰√¢—Èπµâπ (√âÕ¬≈–) 7.71 18.78
Õ—µ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ (√âÕ¬≈–) (0.06) 11.12
Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å√«¡ (√âÕ¬≈–) (0.04) 7.42
Õ—µ√“ à«πÀπ’È ‘πµàÕ à«π¢Õß∑ÿπ (‡∑à“) 1.05 1.04
Õ—µ√“ à«π§«“¡ “¡“√∂™”√–¥Õ°‡∫’È¬ (‡∑à“) 1.24 4.95
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 “√®“°ª√–∏“π°√√¡°“√

ªï 2548 ∑’Ëºà“π¡“ π—∫‡ªìπªï∑’Ë¡’‡Àµÿ°“√≥å ”§—≠ ®“°°“√®¥∑–‡∫’¬π·ª≈ß ¿“æ ç°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬

º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬é ‡ªìπ∫√‘…—∑¡À“™π ́ ÷ËßµàÕ¡“∂Ÿ°¬°‡≈‘°‚¥¬§”æ‘æ“°…“¢Õß»“≈ª°§√Õß Ÿß ÿ¥ ∑”„Àâ
°øº. ¬—ß§ß¡’ ∂“π¿“æ‡ªìπ√—∞«‘ “À°‘®¥—ß‡¥‘¡

Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ °“√æ—≤π“Õß§å°“√®–¬—ß¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß ¿“¬„µâ‚§√ß √â“ßÕÿµ “À°√√¡·∫∫ Enhanced
Single Buyer (ESB) ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ °øº. ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâº≈‘µ √—∫´◊ÈÕ·≈–¢“¬ àß‰øøÑ“ µ≈Õ¥®π¥Ÿ·≈
√–∫∫‰øøÑ“√«¡¢Õßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°≈‰°¢Õß√—∞„π°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√–∫∫‰øøÑ“·≈–√–¥—∫√“§“
§à“‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»

«‘ —¬∑—»πå¢Õß °øº. ¬—ß§ß¡ÿàß¡—Ëπ Ÿà°“√‡ªìπ çÕß§å°“√™—Èππ”„π°‘®°“√‰øøÑ“·≈–∏ÿ√°‘®∑’Ë

‡°’Ë¬«¢âÕß„π√–¥—∫ “°≈é ´÷Ëß‰¥â°”Àπ¥°≈¬ÿ∑∏å√–¥—∫Õß§å°“√‰«â 4 ª√–°“√ §◊Õ °“√ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß
·°à∏ÿ√°‘®À≈—° · «ßÀ“‚Õ°“ ‡æ◊ËÕ°“√‡µ‘∫‚µ  √â“ßÕß§å°“√„Àâ‡ªìπ‡≈‘» ·≈–¡ÿàß Ÿà°“√‡ªìπÕß§å°“√∑’Ë¡’§«“¡
‡Õ◊ÈÕÕ“∑√µàÕ —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¿“¬„µâ°≈¬ÿ∑∏å∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à °“√‡ªìπºŸâº≈‘µ∑’Ë¡’µâπ∑ÿπµË” ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ
°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®·≈–§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õßª√–™“™π · «ßÀ“‚Õ°“ ‡æ◊ËÕ°“√‡µ‘∫‚µ∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑»
√«¡∑—Èß°“√µÕ∫·∑π°≈—∫ Ÿà —ß§¡·≈–™ÿ¡™π

°øº. ‰¥â¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·∫àß·¬°√–∫∫∫—≠™’√–À«à“ß°‘®°“√√–∫∫º≈‘µ‰øøÑ“·≈–°‘®°“√√–∫∫ àß
√«¡∑—Èß‰¥â®—¥∑”°√–∫«π°“√·∫àß¢Õ∫‡¢µß“π¢Õß»Ÿπ¬å§«∫§ÿ¡√–∫∫‰øøÑ“ ·≈â«‡ √Á®‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2548
∑’Ëºà“π¡“ °“√¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«π’È πÕ°®“°®–‡ªìπ‰ªµ“¡¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‚ª√àß„  µ√«®
 Õ∫‰¥â ·≈–‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬„Àâ‡°‘¥°“√·¢àß¢—πÕ¬à“ß‡ªìπ∏√√¡„π°“√º≈‘µ‰øøÑ“·≈â« ¬—ß™à«¬‡ √‘¡ √â“ß°“√
æ—≤π“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß °øº. „Àâ¡’µâπ∑ÿπµË”  “¡“√∂‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π “°≈

„π¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ °øº. ¬—ß¡ÿàßæ—≤π“ Ÿà°“√‡ªìπÕß§å°“√√–¥—∫ “°≈ (World-Class
Organization) ‚¥¬æ—≤π“ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß°√–∫«π°“√∑”ß“π  ¡√√∂π–§«“¡ “¡“√∂¢ÕßºŸâ∫√‘À“√
·≈–æπ—°ß“π π”‡§√◊ËÕß¡◊Õ∫√‘À“√ ¡—¬„À¡à∑’Ë‡À¡“– ¡¡“„™âæ—≤π“ µ≈Õ¥®π„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√°”°—∫
¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ ·≈–¥”‡π‘πß“π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ°”Àπ¥¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥

ªí®®ÿ∫—π °øº. ¡’‚√ß‰øøÑ“√«¡∑—Èß ‘Èπ 36 ·Ààß °”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“√«¡ 15,795 ‡¡°–«—µµå §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–
60 ¢Õß°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“∑—Èßª√–‡∑» ¡’√–∫∫ àß‰øøÑ“§«“¡¬“«√«¡∑—Èß ‘Èπ 29,259 «ß®√-°‘‚≈‡¡µ√ ·≈–¡’
 ∂“π’‰øøÑ“·√ß Ÿß 201 ·Ààß æ√âÕ¡æ‘°—¥À¡âÕ·ª≈ß√«¡ 65,052 ‡¡°–‚«≈µå·Õ¡·ª√å √—∫ ◊́ÈÕ‰øøÑ“®“°ºŸâ
º≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π√“¬„À≠à (IPP) 8,000 ‡¡°–«—µµå ®“°ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“√“¬‡≈Á° (SPP) 2,015 ‡¡°–«—µµå ·≈–
´◊ÈÕ®“°ºŸâº≈‘µµà“ßª√–‡∑» 640 ‡¡°–«—µµå
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‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2548 °øº. ‰¥â√—∫√“ß«—≈√—∞«‘ “À°‘®¥’‡¥àπª√–®”ªï 2548 ¥â“π§≥–
°√√¡°“√√—∞«‘ “À°‘®¥’‡¥àπ ·≈–°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥’‡¥àπ ®“°°“√æ‘®“√≥“√“ß«—≈¢Õß ”π—°ß“π§≥–
°√√¡°“√π‚¬∫“¬√—∞«‘ “À°‘® °√–∑√«ß°“√§≈—ß ‚¥¬‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘®“° œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’‡ªìπª√–∏“π
¡Õ∫√“ß«—≈ π—∫‡ªìπ§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈–‡ªìπ‡§√◊ËÕß¬◊π¬—πª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡¡“µ√∞“π
 “°≈∑’Ë¡’°“√æ—≤π“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

°øº. ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥ª√–™“™π ¿“§√—∞ ·≈–æπ—°ß“π ∑’Ë„Àâ§«“¡‰«â«“ß„®·≈– π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘π
ß“π¥â«¬¥’µ≈Õ¥¡“ ·≈–®–¬—ß§ß¬÷¥¡—Ëπ„πæ—π∏°‘®∑’Ë¡’µàÕ —ß§¡·≈–ª√–‡∑»‰∑¬ „π°“√ √√§å √â“ß·≈–
æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¥â«¬°“√„Àâ∫√‘°“√¥â“πæ≈—ßß“π∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â „π√“§“∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–‡ªìπ
∏√√¡µ≈Õ¥‰ª

(π“¬≥Õ§ÿ≥  ‘∑∏‘æß»å)
°√√¡°“√ °øº.

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëª√–∏“π∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ °øº.
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√“¬ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

„πªï 2548 §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√ 2 ™ÿ¥ §◊Õ „π√–À«à“ß‡¥◊Õπ ¡°√“§¡ -
°—π¬“¬π 2548 §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √– ®”π«π 3 §π §◊Õ π“¬·≈
¥‘≈°«‘∑¬√—µπå ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√µ√«® Õ∫ π“¬®ÿ≈ ‘ßÀå « —πµ ‘ßÀå ·≈–æ≈µ”√«®‚∑¥”√ß»—°¥‘Ï π‘≈§ŸÀ“
‡ªìπ°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ·≈–√–À«à“ß‡¥◊Õπ µÿ≈“§¡ - ∏—π«“§¡ 2548 §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ª√–°Õ∫
¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √–®”π«π 3 §π §◊Õ π“¬·≈ ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√µ√«® Õ∫ æ≈µ”√«®‚∑
¥”√ß»—°¥‘Ï π‘≈§ŸÀ“ ·≈–π“ß‡°»‘π’ «‘±Ÿ√™“µ‘ ‡ªìπ°√√¡°“√µ√«® Õ∫

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ‰¥âªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë°”Àπ¥„π¢âÕ∫—ß§—∫
«à“¥â«¬ §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ‚¥¬„π√Õ∫ªï 2548 ‰¥âª√–™ÿ¡√à«¡°—∫ΩÉ“¬∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß∑ÿ° “¬ß“π Àπà«¬
ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–ºŸâ Õ∫∫—≠™’ ( µß.) √«¡ 13 §√—Èß  √ÿª “√– ”§—≠‰¥â ¥—ßπ’È

1.  Õ∫∑“π√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π√à«¡°—∫ΩÉ“¬°”°—∫·≈–«‘‡§√“–Àå∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π ·≈–ºŸâ Õ∫∫—≠™’ æ∫
«à“ √“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß ‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ·≈–¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

2.  Õ∫∑“π°“√ª√–‡¡‘π√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π·≈–°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß  √ÿª‰¥â«à“ °øº. ¡’
√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’Ë‡æ’¬ßæÕ‡À¡“– ¡ ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√§«“¡‡ ’Ë¬ß„ÀâÕ¬Ÿà„π
√–¥—∫∑’Ë¬Õ¡√—∫‰¥âÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ √«¡∑—ÈßΩÉ“¬∫√‘À“√‰¥âæ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡¢âÕ‡ πÕ
·π–¢ÕßºŸâ Õ∫∫—≠™’ ·≈–ΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

3.  Õ∫∑“π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ ¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß §«“¡
¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå ·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡®√√¬“∫√√≥ æ∫«à“ ΩÉ“¬∫√‘À“√¡’°“√µ‘¥µ“¡¥Ÿ·≈ ‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«

4.  Õ∫∑“π‚§√ß “¬°“√∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–√“¬ß“πº≈°“√
µ√«® Õ∫ √«¡∑—Èß∑∫∑«π§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ√«® Õ∫¿“¬„π ·≈–‰¥â‡ πÕ§≥–°√√¡°“√ °øº. „ÀâΩÉ“¬
µ√«® Õ∫¿“¬„π¢÷Èπµ√ßµàÕ§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’Õ‘ √–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¡“°¢÷Èπ

5. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫·ºπ°“√µ√«® Õ∫ª√–®”ªï 2549 ·≈–·ºπ°“√µ√«® Õ∫ 3 ªï (ªï 2549 -2551)
·ºπÕ—µ√“°”≈—ßªï 2549 ¥—™π’«—¥º≈ß“π¢ÕßΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π ·≈–æ‘®“√≥“§«“¡¥’§«“¡™Õ∫¢ÕßºŸâ
Õ”π«¬°“√ΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π√à«¡°—∫ºŸâ«à“°“√

6. ∑∫∑«π§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß¢âÕ∫—ß§—∫«à“¥â«¬ §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ·≈–¢âÕ∫—ß§—∫«à“¥â«¬°“√
µ√«® Õ∫¿“¬„π
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7. ¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπª√—∫ª√ÿß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ª√–®”ªï 2547 ·≈–ª√–
‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®”ªï 2548 ‚¥¬°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß∑—Èß§≥–·≈–ª√–‡¡‘πµπ‡Õß√“¬∫ÿ§§≈ æ∫«à“
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π Õ¥§≈âÕß°—∫·π«ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’¢Õß°√–∑√«ß°“√§≈—ß °√√¡°“√µ√«® Õ∫∑ÿ°§π¡’§«“¡√Ÿâ ∑—°…–
·≈–ª√– ∫°“√≥å‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

8. ®—¥∑”√“¬ß“πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ‡ πÕ§≥–°√√¡°“√ °øº. ∑ÿ°‰µ√¡“ 
9. „π√–À«à“ßªï °√√¡°“√µ√«® Õ∫‰¥â‡¢â“Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√ Finance for Non-Finance Directors

À≈—° Ÿµ√ Audit Committee Program À≈—° Ÿµ√ Director Accreditation Program (DAP) ·≈–À≈—° Ÿµ√
Director Certification Program (DCP) °—∫ ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD) ‡æ◊ËÕ
‡ √‘¡§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–¥â“π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘º≈·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ

„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫‰¥â· ¥ß§«“¡‡ÀÁπÕ¬à“ß‡ªìπÕ‘ √– ·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–
·°àΩÉ“¬∫√‘À“√·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡Õ¬à“ßµ√ß‰ªµ√ß¡“ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢ÕßºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑ÿ°ΩÉ“¬

(π“¬·≈ ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå)
ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«® Õ∫
«—π∑’Ë 23 °ÿ¡¿“æ—π∏å 2549
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¿“«–‡»√…∞°‘®‰∑¬‚¥¬√«¡
 ·≈– ∂“π°“√≥å ‰øøÑ“
¿“«–‡»√…∞°‘®·≈–§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“

¿“«–‡»√…∞°‘®‚¥¬√«¡¢Õßª√–‡∑»‰∑¬„πªï 2548 ¡’Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«‚¥¬√«¡Õ¬Ÿà∑’Ë√âÕ¬≈– 4.5 ´÷Ëß
≈¥≈ß‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï∑’Ëºà“π¡“ (√âÕ¬≈– 6.2) ‡π◊ËÕß®“°º≈°√–∑∫¥â“π√“§“πÈ”¡—π·≈–Õ—µ√“‡ß‘π‡øÑÕ∑’Ë Ÿß¢÷Èπ
‡»√…∞°‘®‚≈°∑’Ë™–≈Õµ—« ªí≠À“°“√ àßÕÕ°‰°à·≈–°ÿâß ¿—¬·≈âß º≈°√–∑∫®“°∏√≥’æ‘∫—µ‘¿—¬ Õ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬∑’Ë
ª√—∫µ—« Ÿß¢÷Èπ ·≈–§«“¡‰¡à ß∫„π 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ

°“√¢¬“¬µ—«∑“ß‡»√…∞°‘®∑’Ë™–≈Õµ—«≈ß ¡’º≈∑”„Àâ°“√¢¬“¬µ—«¥â“π§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“≈¥≈ß‡™àπ
°—π ‚¥¬§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥„π√–∫∫„πªï 2548 ¡’§à“‡∑à“°—∫ 20,537.50 ‡¡°–«—µµå ‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë
26 ‡¡…“¬π 2548 ‡«≈“ 14.00 π. ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï∑’Ëºà“π¡“ 1,211.70 ‡¡°–«—µµå À√◊Õ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 6.27
·≈–§«“¡µâÕß°“√æ≈—ßß“π‰øøÑ“¡’§à“‡∑à“°—∫ 134,826.74 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 5.78 ´÷ËßµË”
°«à“‡¥‘¡∑’Ë§“¥‰«â∑’Ë√âÕ¬≈– 7.86 Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡‰¥â¡’°“√§“¥°“√≥å‰«â«à“ „πªï 2549 ·≈– 2550 §«“¡
µâÕß°“√‰øøÑ“®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπª√–¡“≥√âÕ¬≈– 6.99 ·≈– 6.36 µ“¡≈”¥—∫ „π¢≥–∑’Ë¬—ß§ß√—°…“°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“
 ”√Õß‰«â‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 15

°“√º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬‰øøÑ“„πª√–‡∑»

ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“À≈—°‡æ◊ËÕ°“√æ“≥‘™¬å¢Õßª√–‡∑»‰∑¬·∫àßÕÕ°‰¥â‡ªìπ 2 °≈ÿà¡„À≠à §◊Õ °øº. ·≈–ºŸâº≈‘µ
‰øøÑ“‡Õ°™π °øº. ‡ªìπºŸâ¥Ÿ·≈§«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß√–∫∫‰øøÑ“„π¿“æ√«¡¢Õßª√–‡∑» ‚¥¬∑”Àπâ“∑’Ëº≈‘µ‰øøÑ“
·≈–√—∫ ◊́ÈÕ‰øøÑ“®“°ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π¿“¬„πª√–‡∑» ·≈–ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“„πª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π °øº. ®—¥
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 àß·≈–®”Àπà“¬‰øøÑ“‡°◊Õ∫∑—ÈßÀ¡¥∑’Ëº≈‘µ‡Õß·≈–∑’Ë́ ◊ÈÕ®“°ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π „Àâ·°à√—∞«‘ “À°‘® 2 ·Ààß ‰¥â·°à
°“√‰øøÑ“π§√À≈«ß (°øπ.) ·≈– °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ (°ø¿.) ‡æ◊ËÕ®à“¬‰øøÑ“„Àâ·°àºŸâ„™â‰øøÑ“√“¬¬àÕ¬
≈Ÿ°§â“∏ÿ√°‘® ·≈–≈Ÿ°§â“Õÿµ “À°√√¡∑—Ë«ª√–‡∑» πÕ°®“°π’È °øº. ¬—ß‡ªìπºŸâ§«∫§ÿ¡√–∫∫‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»
‚¥¬‡ªìπ‡®â“¢Õß ¥”‡π‘π°“√ ¥Ÿ·≈√—°…“·≈–æ—≤π“‚§√ß¢à“¬√–∫∫ àß‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑» (National Trans-
mission Grid)

ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π„πª√–‡∑»‰∑¬·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 ª√–‡¿∑ §◊Õ
(1) ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“∑’Ë®”Àπà“¬‰øøÑ“„Àâ°—∫ °øº. ‚¥¬‡¢â“√à«¡„π‚§√ß°“√ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π√“¬

„À≠àÀ√◊ÕºŸâº≈‘µ‰øøÑ“Õ‘ √– (IPP)
(2) ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“∑’Ë®”Àπà“¬‰øøÑ“„Àâ°—∫ °øº. ‚¥¬‡¢â“√à«¡„π‚§√ß°“√ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“√“¬‡≈Á° (SPP)
πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑µà“ßÊ „πª√–‡∑»‰∑¬ ¬—ßº≈‘µ‰øøÑ“‡æ◊ËÕ„™â„π°‘®°“√¢Õßµπ‡Õß·≈–®”Àπà“¬„Àâ·°à

≈Ÿ°§â“„π¿“§Õÿµ “À°√√¡∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà„πÕ“≥“∫√‘‡«≥‡¥’¬«°—π‚¥¬‰¡àºà“π√–∫∫‰øøÑ“√«¡ ¥â«¬ ·µà °øº. ‰¡à
‰¥âæ‘®“√≥“§«“¡µâÕß°“√·≈–°“√º≈‘µ‰øøÑ“®“°∫√‘…—∑‡À≈à“π’È‡ªìπ çºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™πé  ”À√—∫
«—µ∂ÿª√– ß§å¥—ß°≈à“«π’È

≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2548 °‘®°“√‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»‰∑¬¡’°”≈—ßº≈‘µµ‘¥µ—Èß√«¡∑—Èß ‘Èπ 26,450.16 ‡¡°–
«—µµå ‚¥¬‡ªìπ¢Õß °øº. √âÕ¬≈– 59.71 ¢ÕßºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π√“¬„À≠à √âÕ¬≈– 30.25 ·≈–¢ÕßºŸâº≈‘µ
‰øøÑ“√“¬‡≈Á° √âÕ¬≈– 7.62  à«π∑’Ë‡À≈◊Õ‡ªìπ°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“∑’Ë´◊ÈÕ®“°ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“πÕ’°√âÕ¬≈– 2.42

 ¿“«–°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õßµ≈“¥

 ∂“π°“√≥å¥â“π°“√º≈‘µ‰øøÑ“À√◊Õ§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑» ¡’º≈ ◊∫‡π◊ËÕß∑’ËºŸ°æ—π°—∫
 ¿“«–‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» ·≈–Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«¢Õß§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“°Á¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫Õ—µ√“
°“√‡µ‘∫‚µ∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑»Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠ „π™à«ß√–¬–‡«≈“ 10 ªï∑’Ëºà“π¡“ §«“¡µâÕß°“√„™â
‰øøÑ“‰¥â‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ¡“‚¥¬µ≈Õ¥ ‡π◊ËÕß®“°º≈‘µ¿—≥±å¡«≈√«¡¿“¬„πª√–‡∑» (GDP) ¡’°“√¢¬“¬µ—«Õ¬à“ß

‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ—µ√“°“√¢¬“¬µ—«∑“ß‡»√…∞°‘®°—∫§«“¡µâÕß°“√‰øøÑ“
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§«“¡µâÕß°“√æ≈—ß‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥ (ªï 2546 - 2548)

µàÕ‡π◊ËÕß ®«∫®π∂÷ßªï 2540-2542 ´÷Ëß‡ªìπ™à«ß∑’Ë‡°‘¥«‘°ƒµ‡»√…∞°‘®¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§‡Õ‡´’¬  àßº≈„Àâ§«“¡
µâÕß°“√„™â‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»≈¥≈ß ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°·ºπ¿Ÿ¡‘· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§«“¡µâÕß°“√„™â
‰øøÑ“°—∫ ¿“«–‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» ªï 2539-2548

„π√Õ∫ªï∫—≠™’ ‘Èπ ÿ¥ ≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2543 - √Õ∫ªï∫—≠™’ ‘Èπ ÿ¥ ≥ «—π∑’Ë 30 °—π¬“¬π 2547 °“√
„™â‰øøÑ“„πª√–‡∑»‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„πÕ—µ√“‡©≈’Ë¬ √âÕ¬≈– 6.74 µàÕªï ®“° 96,780.72 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß„πªï 2543
‡ªìπ 125,318.79 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß„πªï 2547 ÷́ËßÕ—µ√“°“√„™â‰øøÑ“∑’Ë‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß¡“°  Õ¥§≈âÕß°—∫
Õ—µ√“°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß GDP ·≈–À“°æ‘®“√≥“°“√¢¬“¬µ—«¢Õß GDP ∑’Ë·∑â®√‘ß„π™à«ßªï 2547-2548 ´÷Ëß
‡ªìπ™à«ß∑’Ë °øº. ‰¥âª√—∫∞“π°“√√“¬ß“π¥â“π§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“‡ªìπ√Õ∫ªïªØ‘∑‘π (¡°√“§¡ - ∏—π«“§¡)
‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑»‰∑¬‰¥â¡’°“√¢¬“¬µ—«√âÕ¬≈– 6.2 ·≈– 4.5 µàÕªï ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“
∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 7.67 ·≈– 5.78 „πªï 2547 ·≈– 2548 µ“¡≈”¥—∫

§«“¡µâÕß°“√‰øøÑ“„πª√–‡∑»‰∑¬¡’«—Ø®—°√°“√¢÷Èπ≈ß„π™à«ß‡«≈“√–À«à“ßªï§àÕπ¢â“ß·πàπÕπ °≈à“«§◊Õ
§«“¡µâÕß°“√‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥„π·µà≈–ªï¡—°®–‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ßƒ¥Ÿ√âÕπ √–À«à“ß‡¥◊Õπ¡’π“§¡ ∂÷ß ‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡
´÷Ëß‡ªìπ™à«ß∑’Ë¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘∑’Ë Ÿß∑’Ë ÿ¥„π·µà≈–ªï  à«π§«“¡µâÕß°“√‰øøÑ“µË” ÿ¥¡—°®–‡°‘¥¢÷Èπ„π™à«ß‡¥◊Õπ∏—π«“§¡
∂÷ß ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ ´÷Ëß‡ªìπ™à«ßƒ¥ŸÀπ“«¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘µË”∑’Ë ÿ¥„π√Õ∫ªï ‚¥¬„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π¢Õßªï 2548 ¡’
§«“¡µâÕß°“√‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥‡∑à“°—∫ 20,537.50 ‡¡°–«—µµå
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 „π√–¬– Õß∑»«√√…∑’Ëºà“π¡“ ™à«ß‡«≈“∑’Ë¡’§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥„π·µà≈–«—π‰¥â‡ª≈’Ë¬π®“°
™à«ß‡«≈“§Ë” ‡ªìπ™à«ß‡«≈“‡™â“√–À«à“ß 09.00-11.00 π. ·≈–™à«ß∫à“¬√–À«à“ß 14.00-16.00 π. °“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√Ÿª·∫∫¢Õß°“√„™â‰øøÑ“π’È‡ªìπº≈¡“®“°°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‚§√ß √â“ß∑“ß‡»√…∞°‘®¢Õß
ª√–‡∑»®“°√–∫∫‡»√…∞°‘®‡¥‘¡∑’Ë‡πâπ¿“§‡°…µ√°√√¡¡“‡ªìπ√–∫∫‡»√…∞°‘®∑’Ëæ÷Ëßæ‘ß¿“§Õÿµ “À°√√¡¡“°¢÷Èπ
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥—ß°≈à“«‡ÀÁπ‰¥â®“°§«“¡µâÕß°“√‰øøÑ“¢Õß¿“§Õÿµ “À°√√¡∑’Ë‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫
‡∑’¬∫°—∫°“√„™â‰øøÑ“ ”À√—∫∑’Ëæ—°Õ“»—¬·≈–¿“§∏ÿ√°‘®

 ∂‘µ‘°“√º≈‘µ‰øøÑ“„π«—π∑’Ë¡’°“√„™â‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥„π√Õ∫ªï (ªï 2539-2548)





¡◊ÕÕ“™’æ
ª√– ∫°“√≥å∑’Ë —Ëß ¡¡“¬“«π“π π—∫·µà«—π°àÕµ—Èß °øº. ªï 2512 ¥â«¬§«“¡µâÕß°“√‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»∑’Ë‰¡à

¡“°®πªí®®ÿ∫—π¢¬“¬µ—«∂÷ß°«à“ 20,000 ‡¡°–«—µµå °øº. ‰¥âºà“π√Õ¬µàÕ„π·µà≈–®ÿ¥·µà≈–™à«ß‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√
‡ªî¥„®°«â“ßæ√âÕ¡√—∫øíß§”‡ πÕ·π–¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ‡æ◊ËÕπ”¢âÕº‘¥æ≈“¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¡“·°â‰¢ ‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ·≈–
ª√– ‘∑∏‘¿“æ„Àâ°—∫Õß§å°“√„π§«“¡‡ªìπ ç¡◊ÕÕ“™’æé „π∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“ ∑’Ë √â“ß°“√¬Õ¡√—∫∑—Èß„π·≈–πÕ°ª√–‡∑»
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√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π

°øº. ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®À≈—°¥â“π°‘®°“√‰øøÑ“§◊Õ º≈‘µ √—∫´◊ÈÕ‰øøÑ“®“°‚√ß‰øøÑ“‡Õ°™π ®—¥ àß ·≈–
®”Àπà“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“ ∫”√ÿß√—°…“‚√ß‰øøÑ“ ·≈–¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“ 36 ªï∑’Ë
ºà“π¡“ °øº. ‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë®—¥À“æ≈—ßß“π‰øøÑ“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑» √«¡∑—Èß
æ—≤π“√–∫∫º≈‘µ·≈–√–∫∫ àß‰øøÑ“ ´÷Ëß‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡¢Õßª√–‡∑»¥â«¬¥’
µ≈Õ¥¡“

„πªï 2548 °øº. ‰¥âªØ‘∫—µ‘¿“√°‘®µ“¡·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π„π°“√®—¥À“æ≈—ßß“π‰øøÑ“„Àâ·°à
ª√–™“™πºà“πÕß§å°√¥â“π°“√®”Àπà“¬ ‰¥â·°à °“√‰øøÑ“π§√À≈«ß ·≈– °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ ‚¥¬¬÷¥¡—Ëπ
„π°“√√—°…“§ÿ≥¿“æ·≈–§«“¡¡—Ëπ§ß‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß√–∫∫‰øøÑ“ ·≈–§”π÷ß∂÷ßµâπ∑ÿπ°“√º≈‘µ∑’Ë‡À¡“– ¡ §«∫§Ÿà
‰ª°—∫°“√√—°…“¡“µ√∞“π¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ „πªï 2548 ·¡â®–¡’«‘°ƒµ‡Àµÿ°“√≥åµà“ßÊ ∑’Ë àß
º≈°√–∑∫µàÕ√–∫∫º≈‘µ‰øøÑ“¢Õß °øº. Õ“∑‘ ªí≠À“¿—¬·≈âß ´÷Ëß àßº≈µàÕ°“√º≈‘µ‰øøÑ“¢Õß‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß
πÈ”·≈–°“√„™âπÈ”¢Õß‚√ß‰øøÑ“∑“ß¿“§µ–«—πÕÕ° ¢âÕ¢—¥¢âÕß¥â“π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë®à“¬„Àâ‚√ß‰øøÑ“ √«¡∑—Èß
ªí≠À“√“§“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷ÈπÕ¬à“ß‰¡àÀ¬ÿ¥¬—Èß ·µà °øº. °Á “¡“√∂∫√‘À“√®—¥°“√√–∫∫º≈‘µ‰øøÑ“‰¥â
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–§«∫§ÿ¡µâπ∑ÿπ°“√º≈‘µ„ÀâÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫∑’Ë√ÿπ·√ß
µàÕºŸâ„™â‰øøÑ“

√–∫∫º≈‘µ‰øøÑ“
ªí®®ÿ∫—π °øº. ‡ªìπÕß§å°“√∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√‰øøÑ“√“¬„À≠à∑’Ë ÿ¥¢Õßª√–‡∑» ¡’°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“√«¡

∑—Èß ‘Èπ 15,794.57 ‡¡°–«—µµå §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 59.71 ¢Õß°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“∑—Èßª√–‡∑» ¡’√–∫∫ àß‰øøÑ“§«“¡
¬“«√«¡∑—Èß ‘Èπ 29,259.08 «ß®√-°‘‚≈‡¡µ√ ·≈–¡’ ∂“π’‰øøÑ“·√ß Ÿß 201 ·Ààß °øº.√—∫´◊ÈÕ‰øøÑ“®“°ºŸâ
º≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π√“¬„À≠à (IPP) √«¡ 8,000 ‡¡°–«—µµå §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 30.25 ¢Õß°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»
®“°ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“√“¬‡≈Á° (SPP) 2,015.60 ‡¡°–«—µµå (√âÕ¬≈– 7.62) ·≈– ◊́ÈÕ®“°ºŸâº≈‘µµà“ßª√–‡∑» 640 ‡¡°–
«—µµå (√âÕ¬≈– 2.42)

„π√Õ∫ªï 2548 §«“¡µâÕß°“√æ≈—ß‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—πÕ—ß§“√∑’Ë 26 ‡¡…“¬π 2548 ‡«≈“14.00 π. ¡’
§à“‡∑à“°—∫ 20,537.50 ‡¡°–«—µµå ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï∑’Ëºà“π¡“ 1,211.70 ‡¡°–«—µµå À√◊Õ√âÕ¬≈– 6.27

°“√„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“„πª√–‡∑»¬—ß§ß¢¬“¬µ—«‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß®“°ªï∑’Ëºà“π¡“ ·¡â«à“Õ—µ√“°“√
¢¬“¬µ—«®–™–≈Õµ—«≈ßµ“¡ ¿“«–‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» „πªï 2548 °øº. º≈‘µ·≈– ◊́ÈÕæ≈—ßß“π‰øøÑ“ √«¡
∑—Èß ‘Èπ 134,826.74 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï∑’Ëºà“π¡“ 7,369.70 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß À√◊Õ√âÕ¬≈–
5.78 ª√–°Õ∫¥â«¬

Ô æ≈—ßß“π‰øøÑ“®“°‚√ß‰øøÑ“¢Õß °øº. ®”π«π 64,889.65 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß À√◊Õ √âÕ¬≈–
48.13 ¢Õß°“√º≈‘µæ≈—ßß“π‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑» ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï∑’Ëºà“π¡“ √âÕ¬≈– 7.27 ‚¥¬¡’ —¥ à«π°“√º≈‘µ
®“°°ä“´∏√√¡™“µ‘ §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 24.52 ¢Õß°“√º≈‘µæ≈—ßß“π‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑» ®“°≈‘°‰πµå√âÕ¬≈– 13.60
æ≈—ßπÈ”√âÕ¬≈– 4.21 πÈ”¡—π‡µ“√âÕ¬≈– 5.67 ·≈–πÈ”¡—π¥’‡´≈√âÕ¬≈– 0.13 ·≈–æ≈—ßß“π∑¥·∑π®”π«π 2.26
≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß

Ô æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë√—∫´◊ÈÕ®“°ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π¿“¬„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑» ®”π«π 69,937.09
≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß À√◊Õ √âÕ¬≈– 51.87 ¢Õß°“√º≈‘µæ≈—ßß“π‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑» æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë´◊ÈÕ®“°
‚√ß‰øøÑ“¢Õß‡Õ°™π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï∑’Ëºà“π¡“
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 „πªï 2548 °øº. ‰¥âπ”‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡∫“ßª–°ß ™ÿ¥∑’Ë 1 ÷́Ëß‡¥‘¡‰¥âª≈¥ÕÕ°®“°√–∫∫
™—Ë«§√“« ·≈– ‚√ß‰øøÑ“°—ßÀ—π·°ä ÀπÕß®Õ° ∑’Ë‰¥âÀ¬ÿ¥∑”°“√‡¥‘π‡§√◊ËÕß™—Ë«§√“« (Cold Standby) π”
°≈—∫‡¢â“„™âß“π„π√–∫∫„π√–À«à“ßªï ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ‡ √‘¡°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“¢Õß√–∫∫„Àâ¡’‡æ’¬ßæÕ  “¡“√∂√Õß√—∫
§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ≥ ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2548 √–∫∫‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»
‰∑¬ ¡’°”≈—ßº≈‘µµ‘¥µ—Èß√«¡∑—Èß ‘Èπ 26,450.16 ‡¡°–«—µµå ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 393.90 ‡¡°–«—µµå À√◊Õ√âÕ¬≈– 1.51

°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
„πªï 2548 °øº. ¬—ß§ß„™â°ä“´∏√√¡™“µ‘‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ≈—°„π°“√º≈‘µ‰øøÑ“ ‚¥¬‰¥â√—∫°ä“´

∏√√¡™“µ‘®“°·À≈àß°ä“´„πÕà“«‰∑¬ ·À≈àßπÈ”æÕß ·À≈àß ‘√‘°‘µ‘Ï ·≈– ª√–‡∑» À¿“ææ¡à“ ®“°·À≈àß¬“¥“π“
·À≈àß‡¬µ“°ÿπ ‡ªìπ®”π«π√«¡ 305,156.01 ≈â“π≈Ÿ°∫“»°åøÿµ πÕ°®“°π’È ¬—ß„™â∂à“πÀ‘π≈‘°‰πµå‡ªìπ‡™◊ÈÕ
‡æ≈‘ßº≈‘µ‰øøÑ“®”π«π 16.57 ≈â“πµ—π πÈ”¡—π‡µ“ ª√‘¡“≥√«¡ 1,836.74 ≈â“π≈‘µ√ ·≈–πÈ”¡—π¥’‡´≈ ®”π«π
49.81 ≈â“π≈‘µ√
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√–∫∫ àß‰øøÑ“
„πªí®®ÿ∫—π §«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“¡’·π«‚πâ¡‡µ‘∫‚µµ“¡‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» πÕ°®“°¿“√°‘®„π

°“√®—¥À“°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“„Àâ‡æ’¬ßæÕ·≈â« °øº. ¬—ß¡’¿“√°‘®À≈—°„π°“√®—¥ àßæ≈—ßß“π‰øøÑ“ºà“π‡§√◊Õ¢à“¬
√–∫∫ àß‰øøÑ“·√ß Ÿß„Àâ‡æ’¬ßæÕµàÕ§«“¡µâÕß°“√ ¡—Ëπ§ß·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’‰øøÑ“„™âÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß·≈–¡’
§ÿ≥¿“æ

°øº. ¡’·ºπ√–¬– —Èπ·≈–√–¬–¬“«„π°“√°àÕ √â“ß√–∫∫ àß‰øøÑ“‡™◊ËÕ¡‚¬ß∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§¢Õßª√–‡∑»„Àâ
¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â„π°“√ àß°√–· ‰øøÑ“ „πªï 2548 ¡’°“√π” “¬ àß‡¢â“„™âß“π‰¥â·°à  “¬ àß 500
‡§«’ ®Õ¡∫÷ß-∫“ß –æ“π 2 «ß®√ ‡ª≈’Ë¬π√–¥—∫·√ß¥—π¢Õß “¬ àß √–¬Õß 2-∫â“π§à“¬-®—π∑∫ÿ√’ ®“°‡¥‘¡ 115
‡§«’ ‡ªìπ 230 ‡§«’ √«¡∑—Èßπ”√–∫∫ “¬ àß 115 ‡§«’ À≈—ß «π-√–πÕß ‡¢â“„™âß“π‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡¡—Ëπ§ß„π
°“√®à“¬‰øøÑ“„Àâ°—∫®—ßÀ«—¥√–πÕß ·≈–‰¥â¡’°“√‡ª≈’Ë¬πµ—«π” “¬ àß 230 ‡§«’  √–∫ÿ√’ 2-≈”µ–§Õß-π§√√“™ ’¡“
2 «ß®√ 2 ( “¬ àß‡™◊ËÕ¡‚¬ß ¿“§°≈“ß-¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ) ‡ªìπ·∫∫ Gap Type Conductor ‡æ◊ËÕ
‡æ‘Ë¡¢’¥§«“¡ “¡“√∂„π°“√ àßæ≈—ß‰øøÑ“‰¥â¡“°¢÷Èπ

„πªï 2548 √–∫∫ àß‰øøÑ“·√ß Ÿß¢Õß °øº. ª√–°Õ∫¥â«¬√–∫∫ “¬ àß‰øøÑ“·√ß Ÿß§«“¡¬“«√«¡∑—Èß
 ‘Èπ 29,259.08 «ß®√-°‘‚≈‡¡µ√  ∂“π’‰øøÑ“·√ß Ÿß 201 ·Ààß ·≈–æ‘°—¥À¡âÕ·ª≈ß√«¡ 65,051.84 ‡¡°–
‚«≈µå·Õ¡·ª√å

πÕ°®“°°“√‡ √‘¡ √â“ß√–∫∫ àß„Àâ¡’§«“¡‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√®à“¬‰ø·≈â« °øº. ¬—ß„Àâ§«“¡ ”§—≠„π
°“√ª√—∫ª√ÿß·≈–∫”√ÿß√—°…“Õÿª°√≥åµà“ßÊ „π√–∫∫ àß‰øøÑ“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡æ√âÕ¡„™âß“πµ≈Õ¥‡«≈“ √«¡
∑—Èß°“√§«∫§ÿ¡°“√ àß‰øøÑ“„Àâ√–∫∫¡’°“√ àß‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â Ÿß ¡’§ÿ≥¿“æ
¢Õß§«“¡∂’Ë·≈–·√ß¥—π‰øøÑ“‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π °“√§«∫§ÿ¡°“√®à“¬‰ø‰¡à„Àâ‡°‘¥‰øµ°‰ø¥—∫ À√◊Õ‰ø
°√–æ√‘∫ „ÀâÕ¬Ÿà„π‡°≥±å∑’Ë¬Õ¡√—∫‰¥â ´÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß –∑âÕπ∂÷ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß °øº.·≈–
 √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®„Àâ°—∫ºŸâ„™â‰øøÑ“‰¥â¡’‰øøÑ“„™âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ·≈–¡—Ëπ§ß‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â

„πªï 2548 √–∫∫ àß¢Õß °øº. ‚¥¬√«¡ ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï∑’Ëºà“π¡“  “¡“√∂
≈¥®”π«π°“√‡°‘¥¢âÕ¢—¥¢âÕß·≈–®”π«π‡«≈“‰øøÑ“¥—∫∑’Ë¡’º≈°√–∑∫µàÕ≈Ÿ°§â“ ≈ß‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ∑’Ëπà“æÕ„® ¥—ß
· ¥ß„π¥—™π’™’È«—¥ ¡√√∂π–·≈–§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß√–∫∫‰øøÑ“∑’Ë ”§—≠¥—ßπ’È ¥—™π’«—¥§«“¡√ÿπ·√ß¢Õß
æ≈—ßß“π‰øøÑ“À¬ÿ¥®à“¬∑’Ë‰¡à “¡“√∂µÕ∫ πÕß≈Ÿ°§â“‰¥âµàÕ§«“¡µâÕß°“√æ≈—ß‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥ ¡’§à“ 3.49 ‡¡°–
«—µµå-π“∑’µàÕ‡¡°–«—µµå ¥—™π’«—¥®”π«π§√—Èß∑’Ë‰øøÑ“¥—∫ ¡’§à“ 0.33 §√—ÈßµàÕ®ÿ¥®à“¬‰ø ¥—™π’«—¥√–¬–‡«≈“∑’Ë

¥—™π’ ¡√√∂π–¢Õß√–∫∫‰øøÑ“ ªï 2544 - ªï 2548

µ—«™’È«—¥ 2544 2545 2546 2547 2548

§à“‡©≈’Ë¬®”π«π§√—Èß∑’Ë‰øøÑ“¥—∫
(§√—Èß / ®ÿ¥®à“¬‰ø) 0.63 0.43 0.39 0.43 0.33

§à“‡©≈’Ë¬√–¬–‡«≈“∑’Ë‰øøÑ“¥—∫
(π“∑’ / ®ÿ¥®à“¬‰ø) 27.34 16.06 21.27 25.34 8.42

System-Minutes
(‡¡°–«—µµå-π“∑’ / ‡¡°–«—µµå) 6.21 6.89 4.09 7.03 3.49
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‰øøÑ“¥—∫ ¡’§à“ 8.42 π“∑’µàÕ®ÿ¥®à“¬‰ø  à«π¥â“π§ÿ≥¿“æ§«“¡∂’Ë·≈–·√ß¥—π‰øøÑ“  “¡“√∂§«∫§ÿ¡§«“¡∂’Ë
„ÀâÕ¬Ÿà„π™à«ß 49.775 - 50.225 ‡Œ‘√µ´å (‡∫’Ë¬ß‡∫π‰¡à‡°‘π√âÕ¬≈– 0.45 ¢Õß§«“¡∂’Ë¡“µ√∞“π) ‚¥¬¡’°“√
‡∫’Ë¬ß‡∫πÕÕ°πÕ°™à«ß‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 0.049 ¢Õß‡«≈“°“√«—¥ ·≈–§«∫§ÿ¡·√ß¥—π‰øøÑ“ ≥ ®ÿ¥®à“¬‰ø‰¡à„Àâ
‡∫’Ë¬ß‡∫πÕÕ°πÕ°™à«ß √âÕ¬≈– 5 ¢Õß·√ß¥—πª°µ‘ „πªï 2548 ¡’°“√‡∫’Ë¬ß‡∫πÕÕ°πÕ°™à«ß‡æ’¬ß√âÕ¬≈– 0.00017
¢Õß‡«≈“°“√«—¥

„πªí®®ÿ∫—π ‡§√◊Õ¢à“¬√–∫∫ àß„π∫“ßæ◊Èπ∑’Ë ¬—ß¡’¢âÕ®”°—¥„π°“√ àß®à“¬æ≈—ß‰øøÑ“∑’ËÕ“® àßº≈
°√–∑∫µàÕ§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ‡™àπ√–∫∫ àß‰øøÑ“‡™◊ËÕ¡‚¬ß¿“§°≈“ß-¿“§„µâ ∑’Ë∂Ÿ°®”°—¥°“√ àßºà“π
°”≈—ß‰øøÑ“ Õ—π‡ªìπº≈¡“®“°√–¬–∑“ß¬“«  à«πÕ’°√–∫∫§◊Õ √–∫∫‰øøÑ“„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ´÷Ëß
µâÕßæ÷Ëßæ“°”≈—ßº≈‘µ®“°·À≈àßº≈‘µ‰øøÑ“®“°¿“§Õ◊ËπÊ ¥—ßπ—Èπ °øº. ®÷ß‰¥â°”Àπ¥·ºπß“π·≈–°≈¬ÿ∑∏å„π
°“√‡√àß‡ √‘¡√–∫∫º≈‘µ·≈–√–∫∫ àß‰øøÑ“„π¿“§„µâ·≈–¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫§«“¡
µâÕß°“√‰øøÑ“∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡™àπ ‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß√–∫∫ àß‰øøÑ“‡™◊ËÕ¡‚¬ß¿“§°≈“ß-¿“§„µâ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¢’¥
§«“¡ “¡“√∂„π°“√ àßºà“π°”≈—ß‰øøÑ“ ´÷Ëß¡’°”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„πªï 2550 ·≈–‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß√–∫∫
 “¬ àß‰øøÑ“‡™◊ËÕ¡‚¬ß¿“§°≈“ß-¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ „Àâ “¡“√∂ àßºà“π°”≈—ß‰øøÑ“„Àâ¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß
®–·≈â«‡ √Á®„πªï 2549 ·≈–™à«¬‡æ‘Ë¡§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√–∫∫„Àâ “¡“√∂ πÕß§«“¡µâÕß°“√‰øøÑ“∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–
‡ªìπ°≈¬ÿ∑∏å‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡ âπ∑“ßÀ≈—°¢Õß‚§√ß¢à“¬√–∫∫ àß √Õß√—∫°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–∫∫‰øøÑ“¿Ÿ¡‘¿“§„πÕπ“§µ
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 System-Minutes
(‡¡°–«—µµå-π“∑’/‡¡°–«—µµå)

¥—™π’· ¥ß§à“‡©≈’Ë¬√–¬–‡«≈“∑’Ë‰øøÑ“¥—∫
(π“∑’/®ÿ¥®à“¬‰ø)

¥—™π’· ¥ß§à“‡©≈’Ë¬®”π«π§√—Èß∑’Ë‰øøÑ“¥—∫
(§√—Èß/®ÿ¥®à“¬‰ø)



20°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  20

°“√®”Àπà“¬‰øøÑ“
°øº. ®”Àπà“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“ „πªï 2548 √«¡∑—Èß ‘Èπ 127,023.92 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

®“°ªï∑’Ëºà“π¡“ 6,456.92 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 5.36 ‚¥¬®”Àπà“¬„Àâ°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§
(°ø¿.) 83,133.55 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 5,302.45 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 6.81
®”Àπà“¬„Àâ°“√‰øøÑ“π§√À≈«ß (°øπ.) 41,439.84 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 867.56 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß
À√◊Õ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 2.14 ≈Ÿ°§â“µ√ß 1,590.89 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ 45.09 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß À√◊Õ
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 2.92  à«π∑’Ë‡À≈◊Õ‡ªìπ°“√®”Àπà“¬„Àâª√–‡∑» “∏“√≥√—∞ª√–™“∏‘ª‰µ¬ª√–™“™π≈“« ª√–‡∑»
¡“‡≈‡ ’́¬ ‰øøÑ“ ”√Õß·≈–‰øøÑ“™—Ë«§√“« ·≈–≈Ÿ°§â“Õ◊ËπÊÕ’° 859.64 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß

    

°“√®”Àπà“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“
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ß“π∫√‘°“√∫”√ÿß√—°…“‚√ß‰øøÑ“
°øº. „Àâ∫√‘°“√ß“π‡¥‘π‡§√◊ËÕß·≈–∫”√ÿß√—°…“·°à‚√ß‰øøÑ“∑ÿ°ª√–‡¿∑ √«¡∑—Èß‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡∑—Ë«‰ª

¥â«¬∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’§«“¡‡™’Ë¬«™“≠æ√âÕ¡ª√– ∫°“√≥å Ÿß·≈–‡§√◊ËÕß®—°√Õÿª°√≥å∑’Ë∑—π ¡—¬ ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡
æ√âÕ¡·≈– π—∫ πÿπ§«“¡¡—Ëπ§ß„π√–∫∫°“√º≈‘µ ‚¥¬®”·π°ß“π∫√‘°“√‡ªìπ 4 ª√–‡¿∑À≈—° §◊Õ ß“π‡¥‘π
‡§√◊ËÕß·≈–∫”√ÿß√—°…“‚√ß‰øøÑ“ ß“π∫”√ÿß√—°…“ ß“πÕ–‰À≈à ·≈–ß“π‡§¡’¿—≥±å

„πªï 2548 °øº. ¡’√“¬‰¥â®“°ß“π„Àâ∫√‘°“√‡¥‘π‡§√◊ËÕß·≈–∫”√ÿß√—°…“·°à≈Ÿ°§â“¿“¬πÕ° ´÷Ëß à«π
„À≠à‡ªìπ≈Ÿ°§â“¿“¬„µâ —≠≠“√–¬–¬“« (Exclusive Service) Õ“∑‘ ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“√“™∫ÿ√’ ®”°—¥ ∫√‘…—∑
º≈‘µ‰øøÑ“√–¬Õß ®”°—¥ ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“¢πÕ¡ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“·≈–πÈ”‡¬Áπ ®”°—¥ ∫√‘…—∑ º≈‘µ
‰øøÑ“Õ‘ √– (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ªí≠®æ≈ ‡æ‡æÕ√å  Õ‘π¥— µ√’È ®”°—¥ œ≈œ

 πÕ°®“°π’È °øº. ¬—ß‰¥â¡’°“√¢¬“¬∞“π¢Õß∏ÿ√°‘®∫”√ÿß√—°…“ÕÕ°‰ª ¥—ßπ’È
Ô ≈ßπ“¡∫—π∑÷°§«“¡‡¢â“„®°—∫∫√‘…—∑ Valence Corporation Ltd.  ”À√—∫ß“π Boiler Chemical

Cleaning Service ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß»—°¬¿“æ„π°“√„Àâ∫√‘°“√≈â“ßÀ¡âÕπÈ”‚√ß‰øøÑ“ ÷́Ëß®–™à«¬‡æ‘Ë¡‚Õ°“ 
∑“ß∏ÿ√°‘® ‡π◊ËÕß®“°„πÕπ“§µÕ—π„°≈â ®–¡’°“√≈ß∑ÿπ°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“‡Õ°™πÕ’°‡ªìπ®”π«π¡“° ·≈–¬—ß‰¥â
æ—π∏¡‘µ√∑’Ë’Ë¡’»—°¬¿“æ Ÿß‡™àπ∫√‘…—∑ Valence

Ô √—∫∫√‘°“√ß“π‡¥‘π‡§√◊ËÕß·≈–∫”√ÿß√—°…“‚√ß‰øøÑ“·≈–Àπà«¬º≈‘µπÈ”‡¬Áπ  ”À√—∫ π“¡∫‘π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘
®”π«π 2  —≠≠“ °—∫∫√‘…—∑ DCAP ´÷Ëß‡ªìπ∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ¢Õß °øº. ªµ∑. ·≈– °øπ. ‚¥¬

 —≠≠“∑’ËÀπ÷Ëß ‡ªìπß“π‡¥‘π‡§√◊ËÕß·≈–∫”√ÿß√—°…“ª√–®”‚√ß‰øøÑ“ ‡æ◊ËÕº≈‘µ·≈–®”Àπà“¬°√–· 
‰øøÑ“·≈–πÈ”‡¬Áπ„Àâ°—∫ ∫√‘…—∑∑à“Õ“°“»¬“π π“¡∫‘π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ „π√–¬–‡«≈“°àÕπ∑’Ë π“¡∫‘π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘
®–‡ªî¥„Àâ∫√‘°“√‡™‘ßæ“≥‘™¬å §‘¥‡ªìπ¡Ÿ≈§à“ —≠≠“ª√–¡“≥ 20 ≈â“π∫“∑

  —≠≠“∑’Ë Õß ‡ªìπ —≠≠“µàÕ‡π◊ËÕß√–¬–¬“«„π°“√‡¥‘π‡§√◊ËÕß·≈–∫”√ÿß√—°…“‚√ß‰øøÑ“·≈–Àπà«¬º≈‘µ
πÈ”‡¬Áπ·≈–Õ“§“√Õ◊ËπÊ √«¡∑—Èß∫√‘°“√®—¥À“ ·≈–∫√‘À“√®—¥°“√Õ–‰À≈à ”√Õß·≈– “√‡§¡’ª√–‡¿∑µà“ßÊ Õ¬à“ß
§√∫«ß®√ ‚¥¬ °øº. ®–‡√‘Ë¡„Àâ∫√‘°“√µ—Èß·µà«—π∑’Ë∑à“Õ“°“»¬“πœ ‡ªî¥„Àâ∫√‘°“√Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√ µàÕ‡π◊ËÕß
‰ª‡ªìπ√–¬–‡«≈“ 25 ªï §‘¥‡ªìπ¡Ÿ≈§à“ —≠≠“ª√–¡“≥ 3,000 ≈â“π∫“∑
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Ô √—∫ß“π¥Ÿ·≈øóôπøŸ‚√ß‰øøÑ“¢Õß∫√‘…—∑°√–¥“…»√’ ¬“¡ ®”°—¥ °”≈—ßº≈‘µµ‘¥µ—Èß 19 ‡¡°–«—µµå √–¬–
‡«≈“¥”‡π‘π°“√ 5 ‡¥◊Õπ «ß‡ß‘πª√–¡“≥ 41.5 ≈â“π∫“∑

Ô °øº. ‰¥â≈ßπ“¡°—∫∫√‘…—∑ Chubu Electric Power (Thailand) Ltd. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡
2548 ‚¥¬√—∫ß“π∫”√ÿß√—°…“‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·°≈∫ ¢π“¥ 20 ‡¡°–«—µµå ¢Õß∫√‘…—∑ A.T.
Biopower ∑’Ë®—ßÀ«—¥æ‘®‘µ√ „π —≠≠“ Sub-contract for O&M Key Personnel Dispatching to A.T.
Biopower «à“¥â«¬°“√‡¥‘π‡§√◊ËÕß·≈–∫”√ÿß√—°…“‚√ß‰øøÑ“ µ—Èß·µà«—π∑’Ë 18 æƒ…¿“§¡ 2548  ‘Èπ ÿ¥ªï 2550
¡Ÿ≈§à“ª√–¡“≥ 6 ≈â“π∫“∑

°“√¢¬“¬∏ÿ√°‘® Ÿàµà“ßª√–‡∑»
 °øº. ‰¥â¢¬“¬∏ÿ√°‘®„πª√–‡∑»´Ÿ¥“π ‚¥¬∑” —≠≠“„Àâ∫√‘°“√ß“π‡¥‘π‡§√◊ËÕß·≈–∫”√ÿß√—°…“ §√—Èß∑’Ë

3 √«¡∑—Èß —≠≠“°“√Ωñ°Õ∫√¡„Àâ°—∫‚√ß‰øøÑ“Õ—≈°“√’ ª√–‡∑»´Ÿ¥“π ́ ÷Ëß¡’¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 31 ¡°√“§¡ 2548 ¡Ÿ≈§à“
 —≠≠“ª√–¡“≥ 40.80 ≈â“π∫“∑ À≈—ß®“°ªï·√°∑’Ë °øº. ¡’√“¬‰¥â®“°ß“π‡¥‘π‡§√◊ËÕß·≈–∫”√ÿß√—°…“„Àâ°—∫
´Ÿ¥“πª√–¡“≥ 100 ≈â“π∫“∑·≈–ªï∑’Ë ÕßÕ’°ª√–¡“≥ 49 ≈â“π∫“∑

°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°“√æ—≤π“√–∫∫‰øøÑ“
µ“¡·ºπæ—≤π“°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ æ.».2547-2558 (PDP 2004) °øº. ‰¥â¥”‡π‘π°“√

‚§√ß°“√æ—≤π“°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“ „πªï 2548 ®”π«π 4 ‚§√ß°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬

1. ‚§√ß°“√‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ ß¢≈“ ‡ªìπ‚√ß‰øøÑ“œ¢π“¥°”≈—ßº≈‘µµ‘¥µ—Èß 700 ‡¡°–«—µµå
„™â°ä“´∏√√¡™“µ‘‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ºà“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–§≥–√—∞¡πµ√’‰¥â
Õπÿ¡—µ‘‚§√ß°“√·≈â« ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ¡‘∂ÿπ“¬π 2548 °”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„π ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2551

2. ‚§√ß°“√‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡æ√–π§√„µâ ™ÿ¥∑’Ë 3 ‡ªìπ‚√ß‰øøÑ“œ ¢π“¥°”≈—ßº≈‘µµ‘¥µ—Èß
700 ‡¡°–«—µµå „™â°ä“´∏√√¡™“µ‘‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ºà“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–
§≥–√—∞¡πµ√’Õπÿ¡—µ‘‚§√ß°“√‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 µÿ≈“§¡ 2548 °”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„π ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2552

3. ‚§√ß°“√‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡∫“ßª–°ß ™ÿ¥∑’Ë 5 ‡ªìπ‚√ß‰øøÑ“œ ¢π“¥°”≈—ßº≈‘µµ‘¥µ—Èß 700
‡¡°–«—µµå Õ¬Ÿà√–À«à“ß¢Õ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‚§√ß°“√œ °”Àπ¥·≈â«
‡ √Á®„π ‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2552

4. ‚§√ß°“√‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡æ√–π§√‡Àπ◊Õ ™ÿ¥∑’Ë 1 ‡ªìπ‚√ß‰øøÑ“œ¢π“¥°”≈—ßº≈‘µµ‘¥µ—Èß
700 ‡¡°–«—µµå „™â°ä“´∏√√¡™“µ‘‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ºà“π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√»÷°…“º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ªí®®ÿ∫—π
Õ¬Ÿà„π¢—ÈπµÕππ”‡ πÕ‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ¡—µ‘®“°§≥–√—∞¡πµ√’ °”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2553
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°“√æ—≤π“√–∫∫ àß
°øº. °”≈—ß¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√°àÕ √â“ß ¢¬“¬·≈–ª√—∫ª√ÿß√–∫∫ àß„Àâ “¡“√∂®—¥ àßæ≈—ßß“π‰øøÑ“

‰ª ŸàºŸâ„™â‰øøÑ“Õ¬à“ß¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ‰¥â·°à

1. ‚§√ß°“√√–∫∫ àß‰øøÑ“ 500 ‡§«’  ”À√—∫√—∫‰øøÑ“®“°‚√ß‰øøÑ“‡Õ°™π ¿“§µ–«—πÕÕ°·≈–¿“§
µ–«—πµ° °”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„πªï 2553

2. ‚§√ß°“√°àÕ √â“ß - ¢¬“¬√–∫∫ àß‰øøÑ“√–¬–∑’Ë 9 ·≈– 10 °“√¥”‡π‘πß“π§◊∫Àπâ“µ“¡‡ªÑ“À¡“¬
°”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„πªï 2550

3. ‚§√ß°“√°àÕ √â“ß - ¢¬“¬√–∫∫ àß‰øøÑ“®à“¬‰øøÑ“„π‡¢µ °∑¡.·≈–ª√‘¡≥±≈ √–¬–∑’Ë 1 ¥”‡π‘π
°“√‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬ °”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„πªï 2551

4. ‚§√ß°“√¬°√–¥—∫·√ß¥—π “¬ àß 115 ‡§«’ ¿“§°≈“ß-¿“§„µâ‡ªìπ√–∫∫ 230 ‡§«’ ¥”‡π‘π°“√‰¥â
µ“¡‡ªÑ“À¡“¬ °”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„πªï 2550

5. ‚§√ß°“√°àÕ √â“ß “¬ àß 500 ‡§«’  ”À√—∫´◊ÈÕ‰øøÑ“®“°  ªª.≈“« „π‚§√ß°“√πÈ”‡∑‘π 2 ¥”‡π‘π
°“√‰¥âµ“¡‡ªÑ“À¡“¬ §“¥«à“®–·≈â«‡ √Á®„πªï 2551

6. ß“πª√—∫ª√ÿß ∂“π’‰øøÑ“·√ß Ÿß„Àâ‰¥â Criteria N-1 √–¬–∑’Ë 2 °”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„πªï 2549
7. ß“π°àÕ √â“ß√–∫∫ àß ”À√—∫‚§√ß°“√‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ ·°àß§Õ¬ ™ÿ¥∑’Ë 1 - 2 (∫√‘…—∑

°—≈øá ‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥) °”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„πªï 2550
8. ß“π°àÕ √â“ß√–∫∫ àß‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß‚√ß‰øøÑ“‡Õ°™π∫√‘…—∑ ∫’ ·Õ≈ ’́ æ’ ‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥ °”Àπ¥

·≈â«‡ √Á®„πªï 2549
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¢âÕ¡Ÿ≈·≈– ∂‘µ‘

§«“¡µâÕß°“√æ≈—ßß“π‰øøÑ“√“¬‡¥◊Õπ

‡¥◊Õπ æ≈—ßß“π‰øøÑ“ (≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß) ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

ªï 2548 ªï 2547 (≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß) √âÕ¬≈–

¡.§. 10,232.12 9,584.49 647.63 6.76
°.æ. 10,365.10 9,565.52 799.58 8.36
¡’.§. 11,878.09 11,201.64 676.45 6.04
‡¡.¬. 11,309.41 10,776.63 532.78 4.94
æ.§. 12,355.34 11,171.13 1,184.21 10.60
¡‘.¬. 11,640.59 10,648.43 992.16 9.32
°.§. 11,420.14 11,107.65 312.49 2.81
 .§. 11,470.80 10,922.96 547.84 5.02
°.¬. 11,251.35 10,780.24 471.11 4.37
µ.§. 11,546.66 11,053.52 493.14 4.46
æ.¬. 11,023.81 10,732.29 291.52 2.72
∏.§. 10,333.33 9,912.54 420.79 4.25

√«¡ 134,826.74 127,457.04 7,369.70 5.78

§«“¡µâÕß°“√æ≈—ß‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥√“¬‡¥◊Õπ

‡¥◊Õπ æ≈—ß‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥ (‡¡°–«—µµå) ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

ªï 2548 ªï 2547 (‡¡°–«—µµå) √âÕ¬≈–

¡.§. 18,261.20 16,831.70 1,429.50 8.49
°.æ. 18,940.00 17,672.30 1,267.70 7.17
¡’.§. 20,221.50 19,325.80 895.70 4.63
‡¡.¬. 20,537.50 19,252.10 1,285.40 6.68
æ.§. 20,536.80 18,373.50 2,163.30 11.77
¡‘.¬. 19,237.50 18,131.30 1,106.20 6.10
°.§. 18,960.10 17,930.30 1,029.80 5.74
 .§. 19,039.40 18,526.20 513.20 2.77
°.¬. 18,775.90 18,229.70 546.20 3.00
µ.§. 18,758.70 18,309.50 449.20 2.45
æ.¬. 19,092.40 18,836.30 256.10 1.36
∏.§. 18,449.70 18,161.20 288.50 1.59

§«“¡µâÕß°“√ 20,537.50 19,325.80 1,211.70 6.27

æ≈—ß‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥„π√Õ∫ªï
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°“√º≈‘µ·≈– ◊́ÈÕæ≈—ßß“π‰øøÑ“

º≈‘µ®“° ªï 2548 ªï 2547 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ/(≈¥≈ß)

≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß √âÕ¬≈– ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß √âÕ¬≈– √âÕ¬≈–

√–∫∫º≈‘µ¢Õß °øº.

°ä“´∏√√¡™“µ‘ 33,065.96 24.52 30,901.08 24.24 7.01
≈‘°‰πµå 18,334.45 13.60 17,993.57 14.12 1.89
æ≈—ßπÈ” 5,671.18 4.21 5,896.29 4.63 (3.82)
πÈ”¡—π‡µ“ 7,640.01 5.67 5,467.67 4.29 39.73
πÈ”¡—π¥’‡´≈ 175.79 0.13 232.95 0.18 (24.54)
æ≈—ßß“π∑¥·∑π 2.26 0.00 2.13 0.00 5.96
√«¡ 64,889.65 48.13 60,493.70 47.46 7.27

´◊ÈÕ®“°

·À≈àßº≈‘µ¿“¬„πª√–‡∑» 65,562.32 48.63 63,586.93 49.89 3.11
µà“ßª√–‡∑» 4,374.77 3.24 3,376.41 2.65 29.57
√«¡ 69,937.09 51.87 66,963.34 52.54 4.44

√«¡º≈‘µ·≈–´◊ÈÕ 134,826.74 100.00 127,457.04 100.00 5.78

°“√®”Àπà“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“

≈Ÿ°§â“ ªï 2548 ªï 2547 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ/(≈¥≈ß)

≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß √âÕ¬≈–  ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß √âÕ¬≈– √âÕ¬≈–

°“√‰øøÑ“π§√À≈«ß 41,439.84  32.62 40,572.28  33.65 2.14
°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ 83,133.55  65.45 77,831.10  64.56 6.81
≈Ÿ°§â“µ√ß 1,590.89  1.25 1,545.80  1.28 2.92
‰øøÑ“ ”√Õß·≈–‰øøÑ“™—Ë«§√“« 50.41  0.04 37.50  0.03 34.42
°“√‰øøÑ“≈“« 492.86  0.39 251.16  0.21 96.23
°“√‰øøÑ“¡“‡≈‡ ’́¬ 1.16  0.00 0.02 0.00 5,690.17
Õ◊Ëπ Ê 315.21  0.25 329.14  0.27 (4.23)

√«¡∑—Èß ‘Èπ 127,023.92  100.00 120,567.00  100.00 5.36
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√–∫∫ àß‰øøÑ“

√–¥—∫·√ß¥—π ªï 2548 ªï 2547

(°‘‚≈‚«≈µå) §«“¡¬“« “¬ àß ®”π«π ∂“π’ æ‘°—¥À¡âÕ·ª≈ß §«“¡¬“« “¬ àß ®”π«π ∂“π’ æ‘°—¥À¡âÕ·ª≈ß

«ß®√-°‘‚≈‡¡µ√ ‰øøÑ“·√ß Ÿß ‡¡°–‚«≈µå·Õ¡·ª√å «ß®√-°‘‚≈‡¡µ√ ‰øøÑ“·√ß Ÿß ‡¡°–‚«≈µå·Õ¡·ª√å

500 3,337.76 9 12,049.98 2,789.85 8 10,050.00
230 12,134.46 59 37,760.04 11,313.71 54 35,893.34
132 8.71 1 133.40 8.71 1 133.40
115 13,703.09 130 14,652.24 14,153.36 131 14,493.24
69 52.07 2 108.00 52.07 2 108.00

300 (HVDC) 22.99 - 348.18 22.99 - 348.18

√«¡∑—Èß√–∫∫ 29,259.08 201 65,051.84 28,340.69 196 61,026.16

°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

™π‘¥‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ªï 2548 ªï 2547 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ/(≈¥≈ß)

√âÕ¬≈–

°ä“´∏√√¡™“µ‘ (≈â“π≈Ÿ°∫“»°åøÿµ) 305,156.01 290,768.73 4.95
πÈ”¡—π‡µ“ (≈â“π≈‘µ√) 1,836.74 1,292.81 42.07
≈‘°‰πµå (≈â“πµ—π) 16.57 16.53 0.24
πÈ”¡—π¥’‡´≈ (≈â“π≈‘µ√) 49.81 55.01 (9.45)
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°“√¥”‡π‘πß“πÕà“ß‡°Á∫πÈ”

°“√¥”‡π‘πß“π ªï 2548 ªï 2547 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ/(≈¥≈ß)

√âÕ¬≈–

§«“¡®ÿÕà“ß‡°Á∫πÈ” (≈â“π≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√) 62,330.00 62,330.00 0.00
ª√‘¡“≥πÈ”„πÕà“ß‡°Á∫πÈ”
 ≥  ‘Èπ‡¥◊Õπ ∏.§. (≈â“π≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√) 51,185.14 45,868.89 11.59
ª√‘¡“≥πÈ”‡¢â“Õà“ß‡°Á∫πÈ” (≈â“π≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√) 31,907.33 28,896.42 10.42
ª√‘¡“≥πÈ”∑’Ëª≈àÕ¬ (≈â“π≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√)
 ª≈àÕ¬ºà“π‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“ 25,523.08 28,188.21 (9.45)
 ª≈àÕ¬‚¥¬‰¡àºà“π‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“ 516.03 492.52 4.77
ª√‘¡“≥πÈ” Ÿ∫°≈—∫ 2,155.08 1,180.30 82.59
Õ—µ√“°“√„™âπÈ”º≈‘µ‰øøÑ“
 (≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√/°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß) 5.05 5.06 (0.20)
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≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ·≈–
 —¥ à«π°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ

°øº.

25.41%

∫¡®.

º≈‘µ‰øøÑ“

45.0%

∫¡®. º≈‘µ‰øøÑ“

√“™∫ÿ√’‚Œ≈¥‘Èß

35.0%

∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“

·≈–πÈ”‡¬Áπ ®”°—¥

99.99%

∫√‘…—∑

°øº.‚∑√§¡π“§¡

®”°—¥

°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß °øº.
°øº. ‡ªìπÕß§å°“√ª√–°Õ∫°‘®°“√‰øøÑ“√“¬„À≠à∑’Ë ÿ¥¢Õßª√–‡∑» ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®°“√º≈‘µ‰øøÑ“

°“√ àß‰øøÑ“ °“√®—¥´◊ÈÕ‰øøÑ“ °“√„Àâ∫√‘°“√·≈–°“√≈ß∑ÿπª√–‡¿∑µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

1. ∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√º≈‘µ‰øøÑ“

1.1 °“√º≈‘µ‰øøÑ“
º≈‘µ‰øøÑ“®“°‚√ß‰øøÑ“∑’Ë °øº. ‡ªìπ‡®â“¢Õß·≈–‡¥‘π‡§√◊ËÕß-∫”√ÿß√—°…“‡Õß ÷́Ëßª√–°Õ∫¥â«¬‚√ß

‰øøÑ“À≈“¬ª√–‡¿∑ µ—ÈßÕ¬Ÿà∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§¢Õßª√–‡∑» ‰¥â·°à ‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ ‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡
‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßπÈ” ‚√ß‰øøÑ“°—ßÀ—π·°ä  ‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π ·≈–‚√ß‰øøÑ“¥’‡´≈ ®”π«π∑—Èß ‘Èπ 36
·Ààß

1.2 °“√®—¥´◊ÈÕ‰øøÑ“
πÕ°®“°‰øøÑ“∑’Ëº≈‘µ‡Õß·≈â« ¬—ß¡’°“√√—∫´◊ÈÕ‰øøÑ“®“°ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π√“¬„À≠à ∫√‘…—∑√à«¡¢Õß °øº.

∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“ ·≈–ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“√“¬‡≈Á°µà“ßÊ √«¡∑—Èß®“°ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“„πª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π ‰¥â·°à
 “∏“√≥√—∞ª√–™“∏‘ª‰µ¬ª√–™“™π≈“« ·≈–ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ¿“¬„µâ —≠≠“´◊ÈÕ‰øøÑ“

1.3 °“√ àß‰øøÑ“
¥”‡π‘π°“√®—¥ àß‰øøÑ“∑’Ëº≈‘µ‡Õß·≈–∑’Ë√—∫´◊ÈÕ®“°ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“√“¬Õ◊Ëπºà“π√–∫∫ àß‰øøÑ“∑’Ë√–¥—∫·√ß¥—π

500 °‘‚≈‚«≈µå 300 °‘‚≈‚«≈µå 230 °‘‚≈‚«≈µå 132 °‘‚≈‚«≈µå 115 °‘‚≈‚«≈µå ·≈– 69 °‘‚≈‚«≈µå ́ ÷Ëß °øº. ‡ªìπ
‡®â“¢Õß·≈–¡’‚§√ß¢à“¬§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Ë«ª√–‡∑»‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬„Àâ·°à°“√‰øøÑ“π§√À≈«ß °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§
‡æ◊ËÕ®à“¬‰øøÑ“„Àâ·°àºŸâ„™â‰øøÑ“ (End User) ·≈–®”Àπà“¬‰øøÑ“∫“ß à«π‚¥¬µ√ß·°àºŸâ„™â‰øøÑ“∫“ß√“¬ √«¡
∑—Èß„Àâ·°àª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π ‰¥â·°à  “∏“√≥√—∞ª√–™“∏‘ª‰µ¬ª√–™“™π≈“« ·≈–ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬

2. ∏ÿ√°‘®Õ◊ËπÊ

2.1 °“√„Àâ∫√‘°“√
„Àâ∫√‘°“√‡™‘ß∏ÿ√°‘®„π°‘®°“√‰øøÑ“„Àâ·°àÀπà«¬ß“π¿“¬πÕ° ‚¥¬√“¬‰¥â à«πÀπ÷Ëß¡“®“°∏ÿ√°‘®„Àâ

∫√‘°“√ß“π‡¥‘π‡§√◊ËÕß ∫”√ÿß√—°…“‚√ß‰øøÑ“ ß“π√—∫®â“ß‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“¥â“π«‘»«°√√¡·≈–°àÕ √â“ß πÕ°®“°
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π—Èπ¬—ß‰¥âæ¬“¬“¡æ—≤π“∏ÿ√°‘®Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß°—∫∏ÿ√°‘®‰øøÑ“„Àâ¡“°¢÷Èπ ‡™àπ °“√„Àâ∫√‘°“√ß“π∫”√ÿß√—°…“
·≈–ª√—∫ª√ÿßÕÿª°√≥å√–∫∫ àß °“√„Àâ‡™à“∑√—æ¬å ‘π∫“ß à«π

2.2 °“√≈ß∑ÿπ
¡’°“√≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®À√◊Õ∫√‘…—∑∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ÷́Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√

º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬‰øøÑ“ ‚¥¬ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2548 °øº. ¡’°“√≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑∑’Ë∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑
ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π Õß·Ààß ‰¥â·°à ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈– ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“√“™∫ÿ√’‚Œ≈¥‘Èß
®”°—¥ (¡À“™π) ‚¥¬ °øº. ∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑¥—ß°≈à“« ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 25.41 ·≈–√âÕ¬≈– 45.0 µ“¡≈”¥—∫
·≈–∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“·≈–πÈ”‡¬Áπ ®”°—¥ ÷́Ëßª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“·≈–πÈ”‡¬Áπ‡æ◊ËÕ„™â„πÕ“§“√
¢Õß∑à“Õ“°“»¬“π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ √âÕ¬≈– 35.0 πÕ°®“°π—Èπ¬—ß≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑ °øº.‚∑√§¡π“§¡ ®”°—¥
√âÕ¬≈– 99.99 ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®‚∑√§¡π“§¡

°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ
∫√‘…—∑¬àÕ¬

1. ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“√“™∫ÿ√’‚Œ≈¥‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π)

°øº. ‰¥â®¥∑–‡∫’¬π®—¥µ—Èß∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“√“™∫ÿ√’‚Œ≈¥‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π) ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ¡’π“§¡
2543 ¥â«¬∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π‡√‘Ë¡·√° 300 ≈â“π∫“∑ ·≈– ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2548 ∫√‘…—∑œ ¡’∑ÿπ®¥
∑–‡∫’¬π∑—Èß ‘Èπ 1,450 ≈â“πÀÿâπ À√◊Õ‡∑à“°—∫ 14,500 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬ °øº. ∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑œ √âÕ¬≈– 45 °≈ÿà¡
∫√‘…—∑∫â“πªŸ √âÕ¬≈– 14.99 ·≈–∑’Ë‡À≈◊Õ‡ªìπºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ª√âÕ¬≈– 40.01

≈—°…≥–°“√ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®¢Õß∫√‘…—∑œ ‡ªìπ°“√≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑Õ◊Ëπ„π√Ÿª¢Õß∫√‘…—∑‚Œ≈¥‘Èß ªí®®ÿ∫—π
∫√‘…—∑œ ∂◊ÕÀÿâπ√âÕ¬≈– 99.99 „π∫√‘…—∑¬àÕ¬ 5 ·Ààß ¥—ßπ’È

1.1 ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“√“™∫ÿ√’ ®”°—¥
°àÕµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 ¡’π“§¡ 2543 ªí®®ÿ∫—π¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 18,275 ≈â“π∫“∑ ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“

‚¥¬¡’‚√ß‰øøÑ“µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë®—ßÀ«—¥√“™∫ÿ√’ ‚√ß‰øøÑ“√“™∫ÿ√’ ‡ªìπ‚√ß‰øøÑ“∑’Ë¡’‡∑§‚π‚≈¬’°“√º≈‘µ∑—π ¡—¬ „™â
°ä“´∏√√¡™“µ‘‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ≈—° ª√–°Õ∫¥â«¬‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ 2 ‡§√◊ËÕß ¢π“¥°”≈—ß°“√º≈‘µ‡§√◊ËÕß≈–
735 ‡¡°–«—µµå ·≈–‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ 3 ™ÿ¥ ¢π“¥°”≈—ß°“√º≈‘µ™ÿ¥≈– 725 ‡¡°–«—µµå
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1.2 ∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’æ≈—ßß“π ®”°—¥
°àÕµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 4 °—π¬“¬π 2544 ÷́Ëß ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2548 ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 190 ≈â“π∫“∑ ¡’

«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ¡ÿàß‡πâπ°“√≈ß∑ÿπ„π°‘®°“√º≈‘µ‰øøÑ“·≈–∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√º≈‘µ
‰øøÑ“®“°æ≈—ßß“π∑¥·∑π ªí®®ÿ∫—π∫√‘…—∑œ ‰¥â‡¢â“√à«¡≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑  ¬“¡ ‡Õ∑“πÕ≈ ‡ÕÁ°´åªÕ√å∑ ®”°—¥
„π —¥ à«π√âÕ¬≈– 15 ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ‡Õ∑“πÕ≈®“°º≈º≈‘µ∑“ß°“√‡°…µ√‡æ◊ËÕ°“√ àßÕÕ° πÕ°®“°π’È ‡¡◊ËÕ
«—π∑’Ë 17 ¡°√“§¡ 2549 ∫√‘…—∑œ ‰¥â≈ßπ“¡„π —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬°ä“´∑’Ë‡ªìπº≈æ≈Õ¬‰¥â®“°°“√º≈‘µπÈ”¡—π¥‘∫
®“°·À≈àßª√–¥Ÿ‡≤à“ ‡Õ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ °—∫∫√‘…—∑ ªµ∑. ¬“¡ ®”°—¥ ·≈–∫√‘…—∑ ªµ∑. ”√«®·≈–º≈‘µªî‚µ√‡≈’¬¡
®”°—¥ (¡À“™π) ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π‚§√ß°“√º≈‘µ‰øøÑ“ ¡’¢π“¥°”≈—ß°“√º≈‘µ 2 ‡¡°–«—µµå

1.3 ∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’·°ä  ®”°—¥
ªí®®ÿ∫—π¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 500 ≈â“π∫“∑ ·≈–‡ªìπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„π —¥ à«π√âÕ¬≈– 50 „π∫√‘…—∑ ‰µ√ ‡Õπ‡πÕ®’È

®”°—¥ ´÷Ëß¡’°”≈—ß°“√º≈‘µ 700 ‡¡°–«—µµå
1.4 ∫√‘…—∑ √“™Õÿ¥¡‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥
°àÕµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 æƒ»®‘°“¬π 2546 ªí®®ÿ∫—π¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π®”π«π 420.90 ≈â“π∫“∑ ¡’

«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ√à«¡≈ß∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“ ªí®®ÿ∫—π∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’ Õ—≈≈“¬·Õπ ǻ ®”°—¥ √âÕ¬≈–
99.99

1.5 ∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’ Õ—≈≈“¬·Õπ´å ®”°—¥
°àÕµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 9 ¡°√“§¡ 2547 ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ√à«¡≈ß∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“ ªí®®ÿ∫—π¡’∑ÿπ®¥

∑–‡∫’¬π®”π«π 420.20 ≈â“π∫“∑ ‡ªìπºŸâ∂◊ÕÀÿâπ„π —¥ à«π√âÕ¬≈– 25 „π∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥ ´÷Ëß
¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“ ‚¥¬®–°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ ®”π«π 2 ™ÿ¥ ¢π“¥°”≈—ß°“√º≈‘µ™ÿ¥
≈– 700 ‡¡°–«—µµå √«¡ 1,400 ‡¡°–«—µµå

2. ∫√‘…—∑ °øº.‚∑√§¡π“§¡ ®”°—¥

®¥∑–‡∫’¬π®—¥µ—Èß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 19 °—π¬“¬π 2548 ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® ◊ËÕ “√·≈–‚∑√§¡π“§¡ ¡’∑ÿπ®¥
∑–‡∫’¬π‡√‘Ë¡µâπ 1 ≈â“π∫“∑ ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ °øº. √âÕ¬≈– 99.99 ¡’¿“√°‘®À≈—°„π°“√¥Ÿ·≈√–∫∫ ◊ËÕ “√∑—ÈßÀ¡¥
¢Õß °øº. πÕ°®“°π’È¬—ß„Àâ∫√‘°“√„π°“√‡™à“ “¬„¬·°â«π”· ß·≈–«ß®√ ◊ËÕ “√·°àºŸâ„Àâ∫√‘°“√ ◊ËÕ “√√“¬
„À≠à„π≈—°…≥– Network Provider ·≈–„Àâ∫√‘°“√¥â“πªØ‘∫—µ‘°“√·≈–∫”√ÿß√—°…“¥â“π√–∫∫ ◊ËÕ “√

∫√‘…—∑√à«¡

1. ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π)

∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π) (∫ºø.) ‡ªìπºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π√“¬„À≠à (IPP) ·Ààß·√°„π
ª√–‡∑»‰∑¬ ®—¥µ—Èß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 12 æƒ…¿“§¡ 2535 µ“¡π‚¬∫“¬°“√·ª√√Ÿª√—∞«‘ “À°‘®¢Õß√—∞∫“≈‡æ◊ËÕ
≈¥¿“√–∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß¿“§√—∞‚¥¬ π—∫ πÿπ„Àâ¿“§‡Õ°™π‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ ≥ «—π
∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2548 ∫ºø. ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π∑—Èß ‘Èπ 530 ≈â“πÀÿâπ À√◊Õ 5,300 ≈â“π∫“∑ ‡ªìπ∑ÿπ∑’ËÕÕ°·≈–
‡√’¬°™”√–·≈â«®”π«π 526,465,000 Àÿâπ À√◊Õ‡∑à“°—∫ 5,264,650,000 ∫“∑ ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ °øº. √âÕ¬≈– 25.41
∫√‘…—∑ ´’·Õ≈æ’ ‡æ“‡«Õ√å‚ª√‡®Á§ å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ ·≈–ºŸâ≈ß∑ÿπ∑—Ë«‰ªÕ’° √âÕ¬≈– 22.42 ·≈– 52.17
µ“¡≈”¥—∫

∫ºø. ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®„π√Ÿª∫√‘…—∑‚Œ≈¥‘Èß ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®À≈—°‚¥¬°“√∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑µà“ß Ê ‡æ◊ËÕ≈ß∑ÿπ
„π∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬‰øøÑ“√«¡∂÷ß∏ÿ√°‘®Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß ∫ºø. ª√–°Õ∫¥â«¬
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 1.1 ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“√–¬Õß ®”°—¥
ª√–°Õ∫¥â«¬‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ 4 ™ÿ¥ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬°√–· ‰øøÑ“

∑—ÈßÀ¡¥„Àâ·°à °øº. ¿“¬„µâ —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬‰øøÑ“√–¬–¬“« 20 ªï °”≈—ßº≈‘µµ‘¥µ—Èß 1,232 ‡¡°–«—µµå
1.2 ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“¢πÕ¡ ®”°—¥
ª√–°Õ∫¥â«¬‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ 2 ‡§√◊ËÕß ·≈–‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ 1 ™ÿ¥ ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π

∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬°√–· ‰øøÑ“„Àâ °øº. ¿“¬„µâ —≠≠“´◊ÈÕ¢“¬‰øøÑ“√–¬–¬“« °”≈—ßº≈‘µµ‘¥µ—Èß 824
‡¡°–«—µµå

1.3 ∫√‘…—∑ ‡ÕÁ°‚° ‡ÕÁπ®‘‡π’¬√‘Ëß ·Õπ¥å ‡´Õ√å«‘  ®”°—¥ (‡Õ ‚°)
ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®°“√„Àâ∫√‘°“√„πß“π¥â“π‡¥‘π‡§√◊ËÕß ∫”√ÿß√—°…“ «‘»«°√√¡ ·≈–°àÕ √â“ß·°à

Õÿµ “À°√√¡ª√–‡¿∑µà“ßÊ ‰¥â·°à ‚√ß‰øøÑ“ ‚√ßß“πªî‚µ√‡§¡’ ‚√ß°≈—ËππÈ”¡—π ·≈–‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡
¥â“πÕ◊ËπÊ √«¡∑—Èß„Àâ∫√‘°“√¿“¬„π°≈ÿà¡ ∫ºø.

1.4 ∫√‘…—∑ ‡ÕÁ°‚° Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ (∫’«’‰Õ) ®”°—¥
‡ªìπ∫√‘…—∑∑’Ë®–‡¢â“‰ª≈ß∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æ≈—ßß“π„πµà“ßª√–‡∑» µ“¡π‚¬∫“¬· «ßÀ“

‚Õ°“ °“√≈ß∑ÿπ„πµà“ßª√–‡∑»
1.5 ∫√‘…—∑ ‰∑¬·Õ≈‡ÕÁπ®’ ‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥ (∑’·Õ≈æ’´’)
¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®‡°’Ë¬«°—∫°ä“´∏√√¡™“µ‘‡À≈« ·≈–‰¥â¢¬“¬°“√≈ß∑ÿπ‰ª„π∏ÿ√°‘®‰øøÑ“‚¥¬°“√∂◊ÕÀÿâπ„π

∫√‘…—∑µà“ßÊ ∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“√“¬‡≈Á°
1.6 ∫√‘…—∑ ∑’·Õ≈æ’ ‚§‡®‡πÕ‡√™—Ëπ ®”°—¥ (∑’·Õ≈æ’ ‚§‡®π)
‡ªìπºŸâº≈‘µ‰øøÑ“√“¬‡≈Á° ®”Àπà“¬‰øøÑ“·≈–‰ÕπÈ”„Àâ°—∫‚√ßß“πÕÿµ “À°√√¡„π «πÕÿµ “À°√√¡√–¬Õß

·≈–®”Àπà“¬‰øøÑ“ª√‘¡“≥ 60 ‡¡°–«—µµå„Àâ°—∫ °øº. ¿“¬„µâ —≠≠“√–¬–¬“« 21 ªï ∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ ∫ºø. √«¡
√âÕ¬≈– 80 ‚¥¬‡ªìπ°“√∂◊ÕÀÿâπµ√ß√âÕ¬≈– 40 ·≈–∂◊ÕÀÿâπºà“π ∑’·Õ≈æ’´’ Õ’°√âÕ¬≈– 40

1.7 ∫√‘…—∑ ‡ÕÁ°‚° °√’π ‡ÕÁπ‡πÕ√å¬’Ë ®”°—¥ (‡ÕÁ°‚° °√’π)
ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬æ—≤π“‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
1.8 ∫√‘…—∑ √âÕ¬‡ÕÁ¥ °√’π ®”°—¥ (√âÕ¬‡ÕÁ¥ °√’π)
∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ ‡ÕÁ°‚° °√’π √âÕ¬≈– 95 ∫√‘À“√‚√ß‰øøÑ“™’«¡«≈ ÷́Ëß„™â·°≈∫‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥

°”≈—ß°“√º≈‘µ 9.9 ‡¡°–«—µµå º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬‰øøÑ “„Àâ °øº. ¿“¬„µâ‚§√ß°“√ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“√“¬‡≈Á° (SPP)
‚¥¬¡’Õ“¬ÿ —≠≠“ 21 ªï

1.9 ∫√‘…—∑ æ≈—ßß“π°“√‡°…µ√ ®”°—¥
∂◊ÕÀÿâπ‚¥¬ ‡Õ ‚° √âÕ¬≈– 99.99 ∑”°“√®—¥À“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‡ªìπ«— ¥ÿ‡À≈◊Õ„™â®“°º≈‘µº≈°“√‡°…µ√ ‡™àπ

·°≈∫ „Àâ·°à‚√ß‰øøÑ“√âÕ¬‡ÕÁ¥°√’π „πªï 2547 ∫√‘…—∑œ ·®âßÀ¬ÿ¥¥”‡π‘πß“π·≈–Õ¬Ÿà√–À«à“ßøÑÕß√âÕß§Ÿà
 —≠≠“∑’Ë¡‘‰¥â àß¡Õ∫·°≈∫µ“¡ª√‘¡“≥·≈–√“§“∑’Ëµ°≈ß‰«âµ“¡ —≠≠“ ´÷Ëß∑”„Àâ∫√‘…—∑œ ‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬
®“°°“√µâÕß®—¥À“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·°≈∫„π√“§“∑’Ë Ÿß„Àâ·°à‚√ß‰øøÑ“√âÕ¬‡ÕÁ¥°√’π

1.10 ∫√‘…—∑ ‡ÕÁ°§Õ¡∏“√“ ®”°—¥
ª√–°Õ∫∏ÿ√°‘®º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬πÈ”ª√–ª“„Àâ·°à°“√ª√–ª“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§
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°‘®°“√√à«¡§â“

1. ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“·≈–πÈ”‡¬Áπ ®”°—¥

®—¥µ—Èß¢÷Èπ‚¥¬°“√√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß °øº. ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) ·≈–°“√‰øøÑ“π§√À≈«ß „π
 —¥ à«π√âÕ¬≈– 35 35 ·≈– 30 µ“¡≈”¥—∫ ®¥∑–‡∫’¬π‡ªìπ∫√‘…—∑®”°—¥ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 ‡¡…“¬π 2546 ‚¥¬¡’
«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕº≈‘µ·≈–®”Àπà“¬‰øøÑ“·≈–πÈ”‡¬Áπ„Àâ·°à∑à“Õ“°“»¬“π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡
2548 ¡’∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π 1,000 ≈â“π∫“∑ §“¥«à“®–„™â‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Èß ‘Èπ®”π«π 2,483 ≈â“π∫“∑ ‚§√ß°“√¥—ß
°≈à“«¡’≈—°…≥–‡ªìπ Co-generation Plant ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡§√◊ËÕßº≈‘µ‰øøÑ“°—ßÀ—π·°ä  ¢π“¥‡§√◊ËÕß≈– 20‡¡°–
«—µµå ®”π«π 2 ‡§√◊ËÕß ·≈–‡§√◊ËÕßº≈‘µ‰øøÑ“°—ßÀ—π‰ÕπÈ”¢π“¥ 15 ‡¡°–«—µµå ®”π«π 1 ‡§√◊ËÕß √«¡°”≈—ß
º≈‘µ‰øøÑ“ª√–¡“≥ 55 ‡¡°–«—µµå ‡§√◊ËÕßº≈‘µπÈ”‡¬Áπ ‡ªìπ™π‘¥ Steam Absorption Chiller ¢π“¥°”≈—ß
º≈‘µª√–¡“≥ 15,000 µ—π§«“¡‡¬Áπ ‚¥¬„™â‰ÕπÈ”∑’Ë‡À≈◊Õ®“°‡§√◊ËÕßº≈‘µ‰øøÑ“°—ßÀ—π‰ÕπÈ”„π¢∫«π°“√º≈‘µ
πÈ”‡¬Áπ ª√– ‘∑∏‘¿“æ‚¥¬√«¡¢Õß√–∫∫º≈‘µ‰øøÑ“·≈–πÈ”‡¬Áπ ª√–¡“≥√âÕ¬≈– 60 „™â°ä“´∏√√¡™“µ‘‡ªìπ
‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ≈—° ∫√‘…—∑œ ®–‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√‡™‘ßæ“≥‘™¬å‡¡◊ËÕ∑à“Õ“°“»¬“π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√

 —¥ à«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ¢Õß °øº. „π∫√‘…—∑¬àÕ¬ ∫√‘…—∑√à«¡ ·≈–°‘®°“√√à«¡§â“

™◊ËÕ∫√‘…—∑ ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π  —¥ à«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ  ∂“π–

(≈â“π∫“∑) (√âÕ¬≈–)

1. ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π) ∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑µà“ßÊ 5,300 25.41 ∫√‘…—∑√à«¡

‡æ◊ËÕ≈ß∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“

Õ“§“√‡ÕÁ°‚° 222 À¡Ÿà∑’Ë 5 ∂ππ«‘¿“«¥’√—ß ‘µ ·¢«ß∑ÿàß ÕßÀâÕß ‡¢µÀ≈—° ’Ë °√ÿß‡∑æœ
‚∑√»—æ∑å : 0 2998 5000 ‚∑√ “√ : 0 2998 0956-9 website : www.egco.com

2. ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“√“™∫ÿ√’‚Œ≈¥‘Èß ®”°—¥ (¡À“™π)

∂◊ÕÀÿâπ„π∫√‘…—∑µà“ßÊ 14,500 45.0 ∫√‘…—∑¬àÕ¬

‡æ◊ËÕ≈ß∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“

19 Õ“§“√‰∑¬æ“≥‘™¬å ª“√å§ æ≈“´à“ Õ“§“√ 3 Õ’ µå ™—Èπ 20 ∂ππ√—™¥“¿‘‡…° ·¢«ß®µÿ®—°√ °√ÿß‡∑æœ
‚∑√»—æ∑å : 0 2978 5000 ‚∑√ “√ : 0 2937 9321 website : www.ratch.co.th
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3. ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“·≈–πÈ”‡¬Áπ ®”°—¥

º≈‘µ·≈–®”Àπà“¬‰øøÑ“·≈–πÈ”‡¬Áπ 1,000 35.0 °‘®°“√√à«¡§â“

„Àâ·°à∑à“Õ“°“»¬“π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘

‡≈¢∑’Ë 30 Õ“§“√ 171 ´Õ¬™‘¥≈¡ ∂ππ‡æ≈‘π®‘µ ·¢«ß≈ÿ¡æ‘π’ ‡¢µª∑ÿ¡«—π 10330
‚∑√»—æ∑å : 0 2327 4242 ‚∑√ “√ : 0 2327 4244

4. ∫√‘…—∑ °øº.‚∑√§¡π“§¡ ®”°—¥ ∏ÿ√°‘® ◊ËÕ “√·≈–‚∑√§¡π“§¡ 1 99.99 ∫√‘…—∑¬àÕ¬

53 À¡Ÿà 2 ∂ππ®√—≠ π‘∑«ß»å µ”∫≈∫“ß°√«¬ ‡¢µ∫“ß°√«¬ ®.ππ∑∫ÿ√’
‚∑√»—æ∑å : 0 2436 2012 ‚∑√ “√ : 0 2436 2094

™◊ËÕ∫√‘…—∑ ª√–‡¿∑∏ÿ√°‘® ∑ÿπ®¥∑–‡∫’¬π  —¥ à«π‡ß‘π≈ß∑ÿπ  ∂“π–

(≈â“π∫“∑) (√âÕ¬≈–)
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«‘‡§√“–Àåº≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–∞“π–°“√‡ß‘π

1. «‘‡§√“–Àåº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬
°øº. ¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°„π°“√º≈‘µ·≈–¢“¬æ≈—ßß“π‰øøÑ“·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ß°“√„Àâ∫√‘°“√¥â“π

æ≈—ßß“π ‚¥¬·∫àß‡ªìπ 4 °≈ÿà¡ß“π§◊Õ °≈ÿà¡º≈‘µ‰øøÑ“ °≈ÿà¡√–∫∫ àß °≈ÿà¡æ—≤π“·≈–°≈ÿà¡∫√‘À“√Õß§å°√ √“¬
‰¥âÀ≈—°§◊Õ √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬‰øøÑ“ √“¬‰¥â®“°°“√„Àâ∫√‘°“√·≈– à«π·∫àß°”‰√®“°°“√≈ß∑ÿπ„π∫√‘…—∑¬àÕ¬
∫√‘…—∑√à«¡·≈–°‘®°“√√à«¡§â“

 √ÿª¿“æ√«¡º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ª√–®”ªï 2548 ·≈– 2547 ¡’¥—ßπ’È

2548 2547 ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

≈â“π∫“∑ ≈â“π∫“∑ ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈–

√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ 279,094.04 274,579.56 4,514.48 1.64
√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬‰øøÑ“ 259,719.33 259,221.55 497.78 0.19
√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√Õ◊Ëπ 19,374.71 15,358.01 4,016.70 26.15

µâπ∑ÿπ¢“¬‰øøÑ“ 238,274.03 207,537.20 30,736.83 14.81
µâπ∑ÿπ¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√Õ◊Ëπ 19,311.99 15,472.11 3,839.88 24.82
°”‰√¢—Èπµâπ 21,508.02 51,570.25 (30,062.23) (58.29)
§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√ 16,728.44 12,676.35 4,052.09 31.97
°”‰√®“°°“√¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ 4,779.58 38,893.90 (34,114.32) (87.71)
¥Õ°‡∫’È¬®à“¬ 7,222.10 8,209.41 (987.31) (12.03)
°”‰√(¢“¥∑ÿπ)Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π 1,754.14 (646.85) 2,400.99 371.18
‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»
°”‰√(¢“¥∑ÿπ) ÿ∑∏‘ (173.13) 30,532.55 (30,705.68) (100.57)

 º≈°“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2548 °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ¡’¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘®”π«π 173.13 ≈â“π∫“∑‡¡◊ËÕ
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ªï 2547 ∑’Ë¡’º≈°”‰√ ÿ∑∏‘®”π«π 30,532.55 ≈â“π∫“∑ °”‰√ ÿ∑∏‘≈¥≈ß®”π«π 30,705.68
≈â“π∫“∑ ¡’ “‡ÀµÿÀ≈—°¡“®“°°“√∑’Ë °øº. ‰¡à “¡“√∂√—∫√Ÿâ√“¬‰¥â§à“‡Õø∑’®“°°“√¢“¬‰øøÑ“„πªï 2548
‡π◊ËÕß®“°‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30  ‘ßÀ“§¡ 2548 §≥–√—∞¡πµ√’¡’¡µ‘Õπÿ¡—µ‘µ“¡¡µ‘§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬æ≈—ßß“π·Ààß™“µ‘
(°æ™.) §√—Èß∑’Ë 3/2548 (§√—Èß∑’Ë 101) ‡√◊ËÕß À≈—°‡°≥±å°“√°”Àπ¥‚§√ß √â“ßÕ—µ√“§à“‰øøÑ“ ’́Ëß®–ª√—∫§à“
‰øøÑ“µ“¡ Ÿµ√ Ft „À¡àµ—Èß·µà‡¥◊Õπ µÿ≈“§¡ 2548 ‡ªìπµâπ‰ª ‚¥¬„Àâº≈°√–∑∫®“°°“√ª√—∫ Ÿµ√°“√ª√—∫
Õ—µ√“§à“‰øøÑ“‚¥¬Õ—µ‚π¡—µ‘„Àâ °øº. ‡ªìπºŸâ√—∫¿“√–≈Ÿ°Àπ’È§à“ Ft §ß§â“ß∑’Ë °øº. §“¥«à“®–∫—π∑÷°‡ªìπ√“¬
‰¥â„πß«¥∫—≠™’°àÕπ°“√·ª≈ß ¿“æ °øº. ‡ªìπ∫√‘…—∑ ·≈–µ—Èß·µà«—π∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2548 „Àâ °øº. √—∫√Ÿâ
√“¬‰¥âµ“¡Õ—µ√“§à“‰øøÑ“∑’Ë‡√’¬°‡°Á∫‰¥â®√‘ß„πß«¥π—ÈπÊ ¡’º≈∑”„Àâ °øº. ‰¡à “¡“√∂√—∫√Ÿâ√“¬‰¥â§à“‰øøÑ“
µ“¡ Ÿµ√°“√ª√—∫Õ—µ√“§à“‰øøÑ“Õ—µ‚π¡—µ‘ (Ft) „π™à«ß«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ ∂÷ß 23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2548 ®”π«π 21,916.45
≈â“π∫“∑·≈–„π™à«ß 24 ¡‘∂ÿπ“¬π ∂÷ß 30 °—π¬“¬π 2548 ®”π«π 9,119.20 ≈â“π∫“∑ √«¡®”π«π∑’Ë‰¡à
 “¡“√∂√—∫√Ÿâ‡ªìπ√“¬‰¥â 31,035.65 ≈â“π∫“∑
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 πÕ°®“°π’È®“°¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30  ‘ßÀ“§¡ 2548 ¢â“ßµâπ °øº. ®÷ß‰¥âµ—¥®”Àπà“¬Àπ’È Ÿ≠
¢Õß≈Ÿ°Àπ’È§à“ Ft ∑’Ë§â“ßÕ¬Ÿà„π∫—≠™’„πß«¥∫—≠™’„πªï°àÕπ ®”π«π 4,792.12 ≈â“π∫“∑ ÷́Ëß‡ªìπ Ft §â“ß√—∫
µ“¡§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–Õπÿ°√√¡°“√°”°—∫ Ÿµ√§à“ Ft ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π 2546 „Àâ§à“ Ft ¢“¬ª≈’°‡∑à“°—∫
0.2612 ∫“∑µàÕÀπà«¬‡∑à“°—∫™à«ß∑’Ëºà“π¡“ ·≈–‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 22 ∏—π«“§¡ 2546 §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
π‚¬∫“¬æ≈—ßß“π‡ÀÁπ™Õ∫„Àâ °øº. √—∫¿“√–°“√µ√÷ß§à“ Ft „π™à«ß‡¥◊Õπ ¡‘∂ÿπ“¬π 2546 ∂÷ß ¡°√“§¡ 2547
‰ª°àÕπ ‚¥¬„Àâ∂◊Õ‡ªìπ√“¬‰¥â§â“ß√—∫·≈–®–‡°≈’Ë¬‰ª„πÕπ“§µ„π™à«ß∑’Ë§à“‰øøÑ“≈¥≈ß ∑—Èßπ’È¿“¬„π√–¬–
‡«≈“‰¡à‡°‘π 3 ªï (¿“¬„πªï 2549)

1.1 «‘‡§√“–Àå√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬‰øøÑ“

 √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬‰øøÑ“´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ√“¬‰¥âÀ≈—°¢Õß °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ „πªï 2548 ¡’®”π«π
259,719.33 ≈â“π∫“∑ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 497.78 ≈â“π∫“∑À√◊Õ√âÕ¬≈– 0.19 æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë®”Àπà“¬„πªï 2548
®”π«π 127,011.65 ≈â“π°‘‚≈«—µµå‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2547 ®”π«π 6,486.15 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß (ªï 2547 :
120,525.50 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß) À√◊Õ√âÕ¬≈– 5.38 ‡©≈’Ë¬‡ªìπ§à“¢“¬‰øøÑ“Àπà«¬≈– 2.04 ∫“∑„πªï 2548
´÷Ëß≈¥≈ßÕ¬à“ß¡“°®“°ªï 2547 (ªï 2547: 2.15 ∫“∑) ‡π◊ËÕß®“°°“√‰¡à “¡“√∂√—∫√Ÿâ√“¬‰¥â§à“‡Õø∑’µ“¡∑’Ë
°≈à“«‰«â¢â“ßµâπ

 À“° °øº. ‰¥â√—∫™¥‡™¬√“¬‰¥â‡Õø∑’„πªï 2548 ¥—ß°≈à“« °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬®–¡’√“¬‰¥â®“°°“√
¢“¬‰øøÑ“®”π«π 290,750.98 ≈â“π∫“∑ ‡©≈’Ë¬‡ªìπ§à“¢“¬‰øøÑ“Àπà«¬≈– 2.29 ∫“∑

1.2 «‘‡§√“–Àåµâπ∑ÿπ¢“¬‰øøÑ“

 „πªï 2548 ·≈– 2547 µâπ∑ÿπ¢“¬¢Õß °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµàÕ‰ªπ’È

2548 2547 ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

µâπ∑ÿπ¢“¬‰øøÑ“ ≈â“π∫“∑ ≈â“π∫“∑ √âÕ¬≈–

§à“ ◊́ÈÕ‰øøÑ“ 99,175.37 90,005.41 10.19
§à“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß 103,904.68 84,716.49 22.65
§à“„™â®à“¬„π°“√º≈‘µ‰øøÑ“ 26,122.57 23,886.85 9.36
§à“„™â®à“¬„π°“√ àß‰øøÑ“ 9,071.41 8,928.45 1.60

√«¡µâπ∑ÿπ¢“¬‰øøÑ“ 238,274.03 207,537.20 14.81

 µâπ∑ÿπ¢“¬„πªï 2548 ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2547 ®”π«π 30,736.83 ≈â“π∫“∑À√◊Õ√âÕ¬≈– 14.81 ¡’ “‡Àµÿ
À≈—°¥—ßπ’È

 - §à“„™â®à“¬„π°“√º≈‘µ·≈–§à“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß Ÿß°«à“ªï 2547 ®”π«π 2,235.72 ≈â“π∫“∑ ·≈–19,188.19
≈â“π∫“∑µ“¡≈”¥—∫ ‡π◊ËÕß®“° °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ¡’°“√º≈‘µ‰øøÑ“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 5,376.26 ≈â“π°‘‚≈
«—µµå™—Ë«‚¡ßÀ√◊Õ√âÕ¬≈– 6.54  àßº≈„Àâ¡’ª√‘¡“≥‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë„™â‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ª√–°Õ∫°—∫√“§“°ä“´∏√√¡™“µ‘
·≈–πÈ”¡—π‡æ‘Ë¡ Ÿß¢÷Èπ®“°ªï°àÕπ √“¬≈–‡Õ’¬¥¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
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2548 2547

µâπ∑ÿπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ≈â“π∫“∑ √“§“‡©≈’Ë¬ ≈â“π∫“∑ √“§“‡©≈’Ë¬

°ä“´∏√√¡™“µ‘ 70,155.62 154.58 63,770.22 150.65 ∫“∑/≈â“π∫’∑’¬Ÿ
πÈ”¡—π 26,563.63 13.13 13,600.89 7.73 ∫“∑/≈‘µ√
≈‘°‰πµå 7,185.43 433.64 7,250.06 438.55 ∫“∑/µ—π

√«¡ 103,904.68 84,621.17

 - °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ◊́ÈÕ‰øøÑ“®“°ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 1,993.68 ≈â“π°‘‚≈«—µµå™—Ë«‚¡ß
∑”„Àâ§à“ ◊́ÈÕ‰øøÑ“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 9,169.96 ≈â“π∫“∑

1.3 √“¬‰¥â·≈–µâπ∑ÿπ¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√Õ◊Ëπ

 √“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√Õ◊Ëπ πÕ°®“°°“√¢“¬‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„Àâ∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ¥â«¬√“§“∑ÿπ·≈â«
 à«πÀπ÷Ëß¡“®“°∏ÿ√°‘®„Àâ∫√‘°“√ß“π‡¥‘π‡§√◊ËÕß·≈–∫”√ÿß√—°…“‚√ß‰øøÑ“ ·≈–ß“π√—∫®â“ß∑’Ëª√÷°…“¥â“π
«‘»«°√√¡·≈–°àÕ √â“ß„Àâ°—∫Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ° ‚¥¬„πªï 2548 °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ¡’√“¬‰¥â®“°°“√
¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√Õ◊Ëπ®”π«π 19,374.71 ≈â“π∫“∑ À√◊Õ√âÕ¬≈– 6.94 ¢Õß¬Õ¥√«¡√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬
 ‘π§â“·≈–∫√‘°“√ „π¢≥–∑’Ëµâπ∑ÿπ®“°°“√¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√Õ◊Ëπ¢Õßªï 2548 ¡’®”π«π 19,311.99 ≈â“π
∫“∑ ∑”„Àâ„πªï 2548 °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬ ¡’°”‰√®“°°“√¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√Õ◊Ëπ®”π«π 62.72 ≈â“π
∫“∑À√◊Õ√âÕ¬≈– 0.02 ¢Õß√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬ ‘π§â“·≈–∫√‘°“√

1.4 §à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√

§à“„™â®à“¬„π°“√¢“¬·≈–∫√‘À“√„πªï 2548 ®”π«π 16,728.44 ≈â“π∫“∑‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2547 ®”π«π
4,052.09 ≈â“π∫“∑À√◊Õ√âÕ¬≈– 31.97 ‡π◊ËÕß®“° °øº. ¡’§à“„™â®à“¬Àπ’È Ÿ≠≈Ÿ°Àπ’È§à“‡Õø∑’®”π«π 4,794.12
≈â“π∫“∑ ÷́Ëß∂÷ß·¡â«à“®–‡ªìπ≈Ÿ°Àπ’È§à“‡Õø∑’™à«ß ¡‘∂ÿπ“¬π 2546 ∂÷ß ¡°√“§¡ 2547 ∑’Ë °øº.  “¡“√∂∑’Ë®–
‡°≈’Ë¬‰ª‰¥â„π§à“‡Õø∑’®π∂÷ßªï 2549 ‡©æ“–„π™à«ß∑’Ë§à“‰øøÑ“≈¥≈ß‡∑à“π—Èπ ·µà·π«‚πâ¡„πÕπ“§µ§à“‰øøÑ“
§ß‰¡à≈¥≈ß¿“¬„πªï 2549 °øº. ®÷ß‰¥âµ—¥Àπ’È Ÿ≠≈Ÿ°Àπ’È§à“‡Õø∑’®”π«π¥—ß°≈à“«´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫¡µ‘§≥–
√—∞¡πµ√’«—π∑’Ë 30  ‘ßÀ“§¡ 2548 ∑’Ë°≈à“«‰«â„π°“√«‘‡§√“–Àå√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬‰øøÑ“ πÕ°®“°π’È„πªï 2547
°øº. ¡’°“√ª√—∫ª√ÿß√“¬®à“¬„π°“√ ”√«®¢Õß‚§√ß°“√∑’Ë∂Ÿ°¬°‡≈‘°¡“∫—π∑÷°‡ªìπ§à“„™â®à“¬®”π«π 567.21
≈â“π∫“∑ „π¢≥–∑’Ëªï 2548 ‰¡à¡’√“¬°“√π’È

1.5  à«π·∫àß°”‰√„π∫√‘…—∑√à«¡·≈–°‘®°“√√à«¡§â“¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬

 à«π·∫àß°”‰√µ“¡«‘∏’ à«π‰¥â‡ ’¬≈¥≈ß®”π«π 184.86 ≈â“π∫“∑À√◊Õ√âÕ¬≈– 10.72 ‡π◊ËÕß®“°º≈
°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π) ≈¥≈ß®“°ªï°àÕπ®“°°“√¢“¥∑ÿπ„π∏ÿ√°‘®‚√ß‰øøÑ“
µà“ßª√–‡∑» πÕ°®“°π’È∫√‘…—∑¬àÕ¬‰¥â√—∫√Ÿâ à«π·∫àß¢“¥∑ÿπ„π∫√‘…—∑ √“™∫ÿ√’‡æ“‡«Õ√å ®”°—¥ ÷́Ëß‡ªìπ°‘®°“√
√à«¡§â“¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬

1.6 °”‰√®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»

°”‰√®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»„πªï 2548 ®”π«π 1,754.13 ≈â“π∫“∑ª√–°Õ∫
¥â«¬¢“¥∑ÿπ®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬πœ ∑’Ë‡ªìπµ—«‡ß‘π®”π«π 179.12 ≈â“π∫“∑ ·≈–°”‰√®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬πœ
∑’Ë‡°‘¥®“°°“√·ª≈ß¡Ÿ≈§à“Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ‡ß‘π °ÿ≈∫“∑ ≥ «—π ‘Èπß«¥®”π«π 1,933.25 ≈â“π∫“∑
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1.7 ¥Õ°‡∫’È¬®à“¬

¥Õ°‡∫’È¬®à“¬®”π«π 7,222.10 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß®“°ªï 2547 ®”π«π 987.31 ≈â“π∫“∑ ‡π◊ËÕß®“°
‰¥â¡’°“√™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ√–¬–¬“«∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–‰ª·≈â«

2. «‘‡§√“–Àå∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π¢Õß °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬

 ∂“π–∑“ß°“√‡ß‘π(≈â“π∫“∑) 31 ∏.§. 48 31 ∏.§.47 ‡æ‘Ë¡/(≈¥) √âÕ¬≈–

 ‘π∑√—æ¬å√«¡ 396,721.44 416,856.21 (20,134.77) (4.83)
Àπ’È ‘π√«¡ 203,015.72 212,072.70 (9,056.98) (4.27)
 à«π¢Õß∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑„À≠à 176,386.57 189,126.10 (12,739.53) (6.74)
 à«π¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬ 17,319.15 15,657.41 1,661.74 10.61

  ‘π∑√—æ¬å¢Õß °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2548 ≈¥≈ß®”π«π 20,134.77 ≈â“π
∫“∑ ‡π◊ËÕß®“°°“√≈¥≈ß„π ‘π∑√—æ¬åÀ¡ÿπ‡«’¬π‰¥â·°à ≈Ÿ°Àπ’È°“√§â“≈¥≈ß®”π«π 22,021.60 ≈â“π∫“∑ µ“¡
‡Àµÿº≈∑’Ë‰¥â°≈à“«‰«â„π∫∑«‘‡§√“–Àå√“¬‰¥â®“°°“√¢“¬‰øøÑ“  ”À√—∫∑’Ë¥‘π Õ“§“√·≈–Õÿª°√≥å ÿ∑∏‘≈¥≈ß
5,628.07 ≈â“π∫“∑‡π◊ËÕß®“°§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ «— ¥ÿ ”√Õß§≈—ßª√–‡¿∑πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∂à“πÀ‘π≈‘°‰πµå·≈–
Õ–‰À≈à‚√ß‰øøÑ“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 2,606.03 ≈â“π∫“∑‡æ◊ËÕ√Õß√—∫°“√º≈‘µ∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–‡ß‘π≈ß∑ÿπµ“¡«‘∏’ à«π
‰¥â‡ ’¬„π∫√‘…—∑√à«¡·≈–°‘®°“√√à«¡§â“¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 1,324.10 ≈â“π∫“∑

 Àπ’È ‘π√«¡¢Õß °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬√«¡ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2548 ≈¥≈ß 9,056.98 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬
¡’ “‡ÀµÿÀ≈—°¡“®“°°“√≈¥≈ß¢Õß‡ß‘π°Ÿâ¬◊¡√–¬–¬“«∑’Ë√«¡ à«π∑’Ë∂÷ß°”Àπ¥™”√–¿“¬„π 1 ªï·≈–‡ß‘π√“¬‰¥â
§â“ßπ” àß§≈—ß®”π«π 16,250.24 ≈â“π∫“∑·≈– 1,345.89 ≈â“π∫“∑µ“¡≈”¥—∫ „π¢≥–∑’Ë‡®â“Àπ’È°“√§â“‡æ‘Ë¡
¢÷Èπ 9,661.43 ≈â“π∫“∑  à«π„À≠à‡ªìπ‡®â“Àπ’È°“√§â“∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√ª√—∫√“§“·≈–ª√‘¡“≥πÈ”¡—π∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
·≈–‡®â“Àπ’È°“√§â“®“°°“√´◊ÈÕ‰øøÑ“®“° IPP ·≈– SPP ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

  à«π¢Õß∑ÿπ¢Õß∫√‘…—∑„À≠à®”π«π 176,386.57 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß®“°ªï∑’Ëºà“π¡“®”π«π 12,739.53
≈â“π∫“∑  à«π„À≠à‡π◊ËÕß®“° °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢“¥∑ÿπ®”π«π 173.13 ≈â“π∫“∑ ·≈–
¡’°“√ ”√Õß‡ß‘π√“¬‰¥â·ºàπ¥‘ππ” àß§≈—ß„πªï 2548 ®“°°”‰√ – ¡®”π«π 12,581.80 ≈â“π∫“∑

3. «‘‡§√“–Àå°√–· ‡ß‘π ¥

 °øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2548 ®”π«π
30,629.25 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß®“°ªï 2547 ®”π«π 324.99 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬¡’°√–· ‡ß‘π ¥∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ(≈¥≈ß)„π
·µà≈–°‘®°√√¡¥—ßπ’È

≈â“π∫“∑

‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏.§. 47 30,954.24
‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘‰¥â√—∫®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π 45,613.96
‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ (15,759.15)
‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘„™â‰ª„π°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π (30,179.80)
‡ß‘π ¥·≈–√“¬°“√‡∑’¬∫‡∑à“‡ß‘π ¥ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏.§. 48 30,629.25
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 ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘∑’Ë‰¥â¡“®“°°‘®°√√¡¥”‡π‘πß“π®”π«π 45,613.96 ≈â“π∫“∑ ª√–°Õ∫¥â«¬¢“¥∑ÿπ ÿ∑∏‘
ª√–®”ªï 2548 ®”π«π 173.13 ≈â“π∫“∑ ª√—∫ª√ÿß¥â«¬√“¬°“√µà“ßÊ ∑’Ë‰¡à„™à‡ªìπµ—«‡ß‘π„πß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ
‰¥â·°à §à“‡ ◊ËÕ¡√“§“ °”‰√(¢“¥∑ÿπ)®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬πœ ‡ªìπµâπ √«¡‡ªìπ‡ß‘π®”π«π 28,612.11 ≈â“π∫“∑
πÕ°®“°π—Èπ‡ªìπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π‡ß‘π∑ÿπÀ¡ÿπ‡«’¬π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®”π«π 17,174.98 ≈â“π∫“∑

 ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘∑’Ë„™â‰ª„π°‘®°√√¡≈ß∑ÿπ®”π«π 15,759.15 ≈â“π∫“∑  à«π„À≠à‡°‘¥®“°°“√≈ß∑ÿπ„π
‚§√ß°“√°àÕ √â“ßµà“ßÊ ®”π«π√«¡ 16,022.54 ≈â“π∫“∑ ∫√‘…—∑¬àÕ¬≈ß∑ÿπ„π°‘®°“√√à«¡§â“®”π«π 588.00
≈â“π∫“∑ „π¢≥–∑’Ë√—∫‡ß‘π®“°√“¬‰¥â√Õ°“√√—∫√Ÿâ´÷Ëß‡ªìπ‡ß‘π™à«¬‡À≈◊Õ‡æ◊ËÕ°“√°àÕ √â“ß√–∫∫ àß‰øøÑ“®”π«π
885.39 ≈â“π∫“∑·≈–√—∫‡ß‘πªíπº≈®“°∫√‘…—∑√à«¡·≈–°‘®°“√√à«¡§â“¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬®”π«π 884.47 ≈â“π∫“∑

 ‡ß‘π ¥ ÿ∑∏‘∑’Ë„™â‰ª„π°‘®°√√¡®—¥À“‡ß‘π ®”π«π 30,179.80 ≈â“π∫“∑  à«π„À≠à‡°‘¥®“°¡’°“√™”√–
§◊πÀπ’È ‘π√–¬–¬“« 52,753.08 ≈â“π∫“∑ π” àß‡ß‘π√“¬‰¥â·ºàπ¥‘π®”π«π 13,931.56 ≈â“π∫“∑ ∫√‘…—∑¬àÕ¬
®à“¬‡ß‘πªíπº≈„ÀâºŸâ∂◊ÕÀÿâπ à«ππâÕ¬®”π«π 1,675.92 ≈â“π∫“∑·≈–°Ÿâ‡ß‘π‡æ‘Ë¡®”π«π 38,181.55 ≈â“π∫“∑

4. Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π
 ®“°º≈ª√–°Õ∫°“√·≈–∞“π–∑“ß°“√‡ß‘π„πß«¥ ‘Èπ ÿ¥ ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡ 2548 ·≈– 2547

°øº. ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬¡’Õ—µ√“ à«π∑“ß°“√‡ß‘π ¥—ßπ’È

2548 2547

Õ—µ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß (Liquidity Ratio)

Õ—µ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß (‡∑à“) 1.11 1.56
Õ—µ√“ à«π ¿“æ§≈àÕßÀ¡ÿπ‡√Á« (‡∑à“) 0.99 1.47
Õ—µ√“ à«π ¿“æ§≈àÕß°√–· ‡ß‘π ¥ (‡∑à“) 0.62 0.86

Õ—µ√“ à«π· ¥ß§«“¡ “¡“√∂„π°“√À“°”‰√ (Profitability Ratio)

Õ—µ√“°”‰√¢—Èπµâπ (√âÕ¬≈–) 7.71 18.78
Õ—µ√“°”‰√ ÿ∑∏‘ (√âÕ¬≈–) (0.06) 11.12
EBITDA (≈â“π∫“∑) 29,671.47 62,818.27

Õ—µ√“ à«π· ¥ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“π (Efficiency Ratio)

Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑πµàÕ ‘π∑√—æ¬å (√âÕ¬≈–) (0.04) 7.42
Õ—µ√“º≈µÕ∫·∑π®“° ‘π∑√—æ¬å∂“«√ (√âÕ¬≈–) 6.88 17.95
Õ—µ√“°“√À¡ÿπ¢Õß ‘π∑√—æ¬å (‡∑à“) 0.70 0.68
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Õ—µ√“ à«π«‘‡§√“–Àåπ‚¬∫“¬∑“ß°“√‡ß‘π

(Financial Policy Ratio)

Õ—µ√“ à«πÀπ’È ‘πµàÕ à«π¢Õß∑ÿπ (‡∑à“) 1.05 1.04
Õ—µ√“ à«π§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¥Õ°‡∫’È¬ (‡∑à“) 1.24 4.95
Õ—µ√“ à«π§«“¡ “¡“√∂„π°“√™”√–¿“√–ºŸ°æ—π (‡∑à“) 0.70 1.28
(Cash Basis)

À¡“¬‡Àµÿ : EBITDA §”π«≥®“°°”‰√ ÿ∑∏‘∑’Ë‰¡à√«¡¥Õ°‡∫’È¬®à“¬ °”‰√(¢“¥∑ÿπ)®“°Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π‡ß‘π

µ√“µà“ßª√–‡∑» √«¡∑—Èß§à“‡ ◊ËÕ¡√“§“·≈–√“¬°“√µ—¥®”Àπà“¬Õ◊ËπÊ
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°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

ΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π

§≥–°√√¡°“√ °øº.

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ °øº.

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√¢Õß

 “¬ß“π

§≥–°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß¢Õß

§≥–°√√¡°“√ °øº.

§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√∫√‘À“√

§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π

°øº.

§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘π°“√∫√‘À“√

§«“¡‡ ’Ë¬ß·≈–°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π

√–¥—∫ “¬ß“π

°≈ÿà¡ß“π∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß

·≈–°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π °øº.

¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ¿“√°‘®„π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π
‡ ’¬∑ÿ°¥â“π °øº. ®÷ß‰¥âπ”√–∫∫°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß¡“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å°“√·≈–¡’
°“√æ—≤π“°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥¡“ ‚¥¬„πªï 2548 ‰¥â¡’°“√ª√—∫ª√ÿß‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√
§≥–°√√¡°“√·≈–°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ Õ¥§≈âÕßµ“¡¡“µ√∞“π°“√®—¥°“√∑’Ë¥’ ·≈–¡’°“√∫Ÿ√≥“°“√
∑—Ë«∑—ÈßÕß§å°“√ µ—Èß·µàºŸâ∫√‘À“√ Ÿß ÿ¥√–¥—∫§≥–°√√¡°“√ °øº. ∑’Ë¡’∫∑∫“∑°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ∑‘»∑“ß ·≈–
·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘¢ÕßÕß§å°“√®π∂÷ßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π∑ÿ°§π ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ 3 °≈ÿà¡À≈—° ¥—ß
· ¥ßµ“¡·ºßº—ß‚§√ß √â“ßÀπà«¬ß“π∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß °øº. ¥—ßπ’È

„π°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡√–∫∫°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß °øº. ́ ÷Ëß‡ªìπ°‘®°“√¥â“π “∏“√≥Ÿª‚¿§ ‡æ◊ËÕ®—¥„Àâ
‰¥â¡“ ·≈–®—¥ àßæ≈—ßß“π‰øøÑ“ „Àâ¡’„™âÕ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ  “¡“√∂µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ„™â‰øøÑ“ §ß
‰«â´÷Ëß§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õßæ≈—ßß“π‰øøÑ“ ‰¥â«‘‡§√“–Àåªí®®—¬§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë®– àßº≈°√–∑∫„Àâ°“√¥”‡π‘πß“π
‰¡à∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å ®”·π°‰¥â‡ªìπ 6 ª√–‡¿∑ ¥—ßπ’È

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°≈¬ÿ∑∏å·≈–°“√·¢àß¢—π
„π°“√°”Àπ¥°≈¬ÿ∑∏å ·≈–∑‘»∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°“√ °øº.®—¥„ÀâºŸâ∫√‘À“√∑ÿ°√–¥—∫‰¥â¡’

 à«π√à«¡„π°√–∫«π°“√®—¥∑”·ºπ¢ÕßÕß§å°“√ ·≈–®“°°“√∑’Ë °øº.‡ªìπ√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë√—∞„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
„π°“√∫√‘À“√¿“§æ≈—ßß“π ‚¥¬¡’§≥–°√√¡°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√‰øøÑ“ ‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“‚§√ß √â“ß§à“‰øøÑ“
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(Tariff Structure) ∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫¿“§∏ÿ√°‘®·≈–¿“§ª√–™“™π ¥—ßπ—Èπ °øº. Õ“®µâÕß√—∫¿“√–§à“‰øøÑ“
„π à«π¢Õß§à“‡Õø∑’∫“ß à«π ´÷Ëßªí®®ÿ∫—π –∑âÕπ∂÷ßµâπ∑ÿπ§à“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ à«π„À≠à ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ
∫√√‡∑“º≈°√–∑∫‡√◊ËÕßπ’È °øº. ‰¥âª√– “πß“π°—∫§≥–°√√¡°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√‰øøÑ“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥µà“ßÊ„π°“√¥”‡π‘πß“π  ”À√—∫„™âª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“„Àâ‰¥â√—∫§à“‡Õø∑’„πÕ—µ√“∑’Ë‡æ’¬ß
æÕµàÕ ∂“π–°“√¥”‡π‘πß“π Õ’°∑—Èß °øº.¬—ß‰¥â«“ß¡“µ√°“√‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∑”ß“π¥â«¬
°“√§«∫§ÿ¡§à“„™â®à“¬ ‡√àß√≥√ß§å‡√◊ËÕß°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π ·≈–∫√‘À“√®—¥°“√°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„Àâ¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æµ“¡¡“µ√°“√µà“ßÊ µ≈Õ¥®π¥”‡π‘πß“πµ“¡‚§√ß°“√®—¥°“√¥â“π°“√„™â‰øøÑ“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
·≈–‡ªìπ√Ÿª∏√√¡

 πÕ°®“°π—Èπ ¥â«¬ ∂“π–¢ÕßÕß§å°“√∑’Ëª√–°Õ∫°‘®°“√¥â“π “∏“√≥Ÿª‚¿§ ∑”„Àâ °øº. ¡’Àπâ“∑’Ë„π
°“√¥Ÿ·≈§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√–∫∫‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»¥â«¬√“§“∑’Ë‡À¡“– ¡ ¿“¬„µâπ‚¬∫“¬¢Õß√—∞∑’Ë‡ªî¥‚Õ°“ 
„Àâ‡Õ°™π‡¢â“¡’ à«π„π°“√≈ß∑ÿπ„πÕÿµ “À°√√¡‰øøÑ“¥â«¬ ‚¥¬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30  ‘ßÀ“§¡ 2548 §≥–√—∞¡πµ√’
¡’¡µ‘Õπÿ¡—µ‘„Àâ °øº. ¡’ —¥ à«π°”≈—ß°“√º≈‘µ‰øøÑ“√âÕ¬≈– 50 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘µ‰øøÑ“„À¡à„π™à«ßµ—Èß·µàªï
2554-2558 ‚¥¬µâπ∑ÿπ°“√º≈‘µµâÕß‰¡à Ÿß°«à“‚√ß‰øøÑ“¢ÕßºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π ¥—ßπ—Èπ®”‡ªìπµâÕß§«∫§ÿ¡
§à“„™â®à“¬¥â“πµà“ßÊ·≈–∫√‘À“√ß“π‚§√ß°“√„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√‡ß‘π
°øº. ‰¥âæ‘®“√≥“ªí®®—¬§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë¡’º≈°√–∑∫¥â“π°“√‡ß‘π „π‡√◊ËÕß¢Õß°“√∫√‘À“√ ¿“æ§≈àÕß

§«“¡º—πº«π¢ÕßÕ—µ√“¥Õ°‡∫’È¬·≈–Õ—µ√“·≈°‡ª≈’Ë¬π °“√®—¥∑”·≈–∫√‘À“√ß∫ª√–¡“≥‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫
°“√¥”‡π‘πß“π®√‘ß °“√ª√–‡¡‘π√“§“ ‘π∑√—æ¬å·≈–Àπ’È ‘π √«¡∑—Èß°“√ª√–°—π∑√—æ¬å ‘π·≈–ª√–°—π¿—¬®“°
°“√√—∫ß“π¿“¬πÕ° ‚¥¬‰¥â°”Àπ¥·π«∑“ß¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ≈¥º≈°√–∑∫µà“ßÊ ‰¥â·°à ®—¥À“«ß‡ß‘π ‘π‡™◊ËÕ
√–¬– —Èπ ≈¥ —¥ à«πÀπ’È‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»‚¥¬°“√™”√–§◊π‡ß‘π°Ÿâ·≈–¥Õ°‡∫’È¬ °Ÿâ‡ß‘π¿“¬„πª√–‡∑»
∑¥·∑π‡ß‘π°Ÿâµà“ßª√–‡∑» ´◊ÈÕ‡ß‘πµ√“µà“ßª√–‡∑»≈à«ßÀπâ“ ∑” —≠≠“·ª≈ßÀπ’È‡ß‘π°Ÿâ æ—≤π“√–∫∫ß“πµà“ßÊ
√«¡∑—Èß°”Àπ¥π‚¬∫“¬·≈–·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘πß“π ∑”„Àâº≈°“√¥”‡π‘πß“π  ∂“π–∑“ß¥â“π°“√‡ß‘π Õ¬Ÿà
„π√–¥—∫∑’Ë¡—Ëπ§ß ·≈–‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ®“°∫√‘…—∑ Standard & Poors „π à«π¢Õß
µ√“ “√Àπ’Èµà“ßª√–‡∑»√–¬–¬“«‡ªìπ çBBB+é Õ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß EGAT ûs USD 300 Million
Bond due Oct. 14, 2008 ‡ªìπ çA-é ·≈–¬—ß§ßÕ—π¥—∫§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õµ√“ “√Àπ’È√–¬–¬“« °ÿ≈‡ß‘π∫“∑
Õ¬Ÿà∑’Ë çA-é

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√¥”‡π‘πß“π
§«“¡‡ ’Ë¬ßÀ≈—°¥â“π°“√¥”‡π‘πß“π §◊Õ ‰¡à “¡“√∂º≈‘µ·≈–®à“¬°√–· ‰øøÑ“„Àâ‡æ’¬ßæÕµ“¡

§«“¡µâÕß°“√¢Õß≈Ÿ°§â“ ´÷Ëß “‡Àµÿ‡°‘¥®“°Õÿª°√≥åº≈‘µ Õÿª°√≥å àß°√–· ‰øøÑ“‡°‘¥¢—¥¢âÕß √«¡∑—ÈßÕ“®¡’
ªí≠À“®“°§«“¡‰¡à‡æ’¬ßæÕ¢Õßª√‘¡“≥°ä“´∑’Ë ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) ®—¥ àß À√◊Õ¢âÕ®”°—¥¢Õß
 “¬ àßÀ≈—°

‡æ◊ËÕ≈¥§«“¡‡ ’Ë¬ß„π¿“√°‘®À≈—°¥—ß°≈à“« °øº. ®÷ß‰¥âª√—∫ª√ÿß√–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√ ∑¥ Õ∫
 ¡√√∂π–¢ÕßÕÿª°√≥å ‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ‚¥¬ª√– “πß“πÕ¬à“ß„°≈â™‘¥°—∫∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥
(¡À“™π) æ‘®“√≥“À“·π«∑“ß·°â‰¢ªí≠À“‡√◊ËÕß§«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß°ä“´ √«¡∑—Èß°“√®—¥∑”·ºπß“π·≈–
°”Àπ¥¡“µ√°“√µà“ßÊ  ”À√—∫ªÑÕß°—πÀ√◊Õ·°â‰¢„Àâ°“√º≈‘µ·≈– àßæ≈—ßß“π‰øøÑ“¥”‡π‘π‰ªÕ¬à“ß‡µÁ¡
ª√– ‘∑∏‘¿“æ ”À√—∫ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡ µ≈Õ¥®π‰¥â¥”‡π‘π°“√°àÕ √â“ß·≈–‡√àß√—¥ “¬ àßÀ≈—°∑’Ë¡’
¢’¥®”°—¥„Àâ‡ √Á®µ“¡·ºπ ́ ÷Ëß®– àßº≈„Àâ√–∫∫ àß°”≈—ß‰øøÑ“¡’§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ́ ÷Ëß„πªï 2548 ¥—™π’
∑’Ë„™â«—¥ ¡√√∂π–¢Õß√–∫∫‰øøÑ“¥’¢÷Èπ°«à“ªï 2547 Õ“∑‘‡™àπ ®”π«π§√—Èß∑’Ë‰ø¥—∫µàÕ°—∫®ÿ¥®à“¬‰ø ≈¥≈ß√âÕ¬≈–
22.04 ·≈–√–¬–‡«≈“∑’Ë‰ø¥—∫µàÕ®ÿ¥®à“¬‰ø ≈¥≈ß√âÕ¬≈– 66.72
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 ”À√—∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å°“√ °øº. ‰¥â®—¥∑”√–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ¥”‡π‘πß“π
„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π “°≈∑’Ë¡’À≈—°∞“πÕâ“ßÕ‘ß‰¥â

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π∫ÿ§≈“°√
µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“°“√¥”‡π‘πß“π„π∞“π–‡ªìπ√—∞«‘ “À°‘®¡“π“π°«à“ 36 ªï °øº.„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ

°“√∫√‘À“√∫ÿ§§≈¡“µ≈Õ¥ ·µà®“°°“√∑’Ëªí®®ÿ∫—π ¡’ºŸâº≈‘µ‰øøÑ“‡Õ°™π‡¢â“√à«¡Õ¬Ÿà„πÕÿµ “À°√√¡‰øøÑ“¡“°¢÷Èπ
‚¥¬ °øº. ¬—ß§ß‡ªìπºŸâ√—∫´◊ÈÕ‰øøÑ“‡æ’¬ß√“¬‡¥’¬« ∑”„ÀâµâÕßæ—≤π“§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂¢Õß∫ÿ§≈“°√„Àâ¡’
ª√– ∫°“√≥å·≈–§«“¡‡™’Ë¬«™“≠„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡™‘ß∏ÿ√°‘®¡“°¢÷Èπ ¥—ßπ—Èπ °øº. ®÷ß‰¥â®—¥∑” Competency
¢Õßµ”·Àπàßß“π ¡’°“√ª√–‡¡‘π»—°¬¿“æ·≈–º≈ß“π ®—¥Ωñ°Õ∫√¡„Àâ§«“¡√Ÿâ„π¥â“πµà“ßÊ„Àâ·°àºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π
®—¥Õ∫√¡ºŸâ∫√‘À“√∑ÿ°√–¥—∫„π‡√◊ËÕß°“√∫√‘À“√®—¥°“√‡™‘ß∏ÿ√°‘® ®—¥∑”·ºπß“π∫ÿ§§≈∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπ
¢ÕßÕß§å°“√ µ≈Õ¥®π®â“ß∑’Ëª√÷°…“¡“»÷°…“«‘‡§√“–Àå ‡æ◊ËÕ°“√ª√—∫‚§√ß √â“ßÕß§å°“√„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡
·≈–¡’°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π™ÿ¡™π·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
„π°“√æ—≤π“°”≈—ßº≈‘µ·≈–√–∫∫ àß°”≈—ß‰øøÑ“ °“√¥”‡π‘πß“π¢Õß °øº. Õ“® àßº≈°√–∑∫µàÕ

™ÿ¡™π·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¥—ßπ—Èπ®÷ß¡’§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√§—¥§â“π®“°™ÿ¡™π„πæ◊Èπ∑’Ë´÷Ëß®–∑”°“√°àÕ √â“ß
‚√ß‰øøÑ“ ¥â«¬‡Àµÿº≈‡√◊ËÕßº≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æÕπ“¡—¬ ™’«‘µ «—≤π∏√√¡°“√¥”‡π‘π™’«‘µ„π∑âÕß∂‘Ëπ·≈–
°“√‡°…µ√°√√¡  ”À√—∫¥â“π√–∫∫ àß°”≈—ß‰øøÑ“®–¡’°“√§—¥§â“π®“°ª√–™“™π„π‡√◊ËÕß°“√«“ß·π« “¬ àß
·≈–§à“∑¥·∑π°√√¡ ‘∑∏‘Ï∑’Ë¥‘π
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°øº. ‰¥â¥”‡π‘π°“√∑ÿ°«‘∂’∑“ß∑’Ë®– √â“ß§«“¡‡¢â“„®·≈–™’È·®ß‡Àµÿº≈¢âÕ‡∑Á®®√‘ß ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ
ª√–™“™π¡’ à«π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°√–∫«π°“√µ—¥ ‘π„®∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“·≈–
°“√°àÕ √â“ß “¬ àß °“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ √«¡∑—Èß‰¥â¡’°“√®—¥
µ—Èß°Õß∑ÿπæ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë√Õ∫‚√ß‰øøÑ“∑’Ë‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√°àÕ √â“ß æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ ‡™àπ  àß‡ √‘¡
æ—≤π“Õ“™’æ  π—∫ πÿπ°“√»÷°…“ °“√·æ∑¬å·≈–Õπ“¡—¬ »“ π“·≈–«—≤π∏√√¡ √«¡∑—Èß°‘®°√√¡µà“ßÊ ¢Õß
™ÿ¡™π

πÕ°®“°π’È °øº. ¬—ß‰¥âæ‘®“√≥“π”‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß®“°æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π Õ“∑‘ æ≈—ßß“π≈¡ æ≈—ßß“π
· ßÕ“∑‘µ¬å æ≈—ß§«“¡√âÕπ„µâæ‘¿æ ·≈–æ≈—ßß“π™’«¡«≈ ¡“„™â„π°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“‡æ◊ËÕ≈¥º≈°√–∑∫
µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
®“°°“√∑’Ë °øº.µâÕßªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ√–‡∫’¬∫µà“ßÊ„Àâ∂Ÿ°µâÕß ¥—ßπ—Èπ „π°“√¥”‡π‘π∏ÿ√°√√¡µà“ßÊ¡’

§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’ËÕ“®‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â∂Ÿ°µâÕß§√∫∂â«π °øº. ‰¥â¥”‡π‘π°“√®—¥°“√°—∫§«“¡‡ ’Ë¬ß¥â“ππ’È
‚¥¬√«∫√«¡°ÆÀ¡“¬∑ÿ°‡√◊ËÕß∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘ ¡“®—¥∑”‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π µ≈Õ¥®π°“√Õ∫√¡‡®â“Àπâ“∑’Ë
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ´÷Ëß‡ªìπ°“√ªÑÕß°—π¢âÕº‘¥æ≈“¥ √«¡∑—Èßª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π°”°—∫¥Ÿ·≈·≈– Àπà«¬ß“π∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ Õ∫∂“¡∂÷ßÀ≈—°°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–¥”‡π‘π°“√„Àâ∂Ÿ°µâÕßµ“¡°ÆÀ¡“¬









 √â“ß √√§å
°øº. ‰¥â∑ÿà¡‡∑æ—≤π“ π«—µ°√√¡¥â“πµà“ßÊ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕÀ≈àÕÀ≈Õ¡§«“¡§‘¥ §«“¡ √â“ß √√§åÕ—π‡ªìπ

√“°∞“π∑’Ë ”§—≠„π°“√ √â“ß∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’æ≈—ß§«“¡§‘¥°â“«‰°≈ ¡Õß‰ª¢â“ßÀπâ“ §‘¥Õ¬à“ß∑—π ¡—¬ π”æ“∏ÿ√°‘® Ÿà§«“¡
‡ªìπ “°≈
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‚§√ß √â“ßÕß§å°“√

°≈ÿà¡∫√‘À“√Õß§å°“√

π‚¬∫“¬·≈–·ºπ

√ÕßºŸâ«à“°“√π‚¬∫“¬·≈–·ºπ

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√π‚¬∫“¬·≈–·ºπ

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»

°“√‡ß‘π

√ÕßºŸâ«à“°“√°“√‡ß‘π
ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π

∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈·≈–∫√‘À“√

√ÕßºŸâ«à“°“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈·≈–∫√‘À“√
ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫√‘°“√

°≈ÿà¡æ—≤π“

√ÕßºŸâ«à“°“√Õ“«ÿ‚ °≈ÿà¡æ—≤π“

æ—≤π“‚√ß‰øøÑ“

       √ÕßºŸâ«à“°“√æ—≤π“‚√ß‰øøÑ“

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√«‘»«°√√¡‚√ß‰øøÑ“

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßπÈ”

æ—≤π“√–∫∫ àß

√ÕßºŸâ«à“°“√æ—≤π“√–∫∫ àß
ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√«‘»«°√√¡√–∫∫ àß

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√°àÕ √â“ß√–∫∫ àß

∫√‘À“√·≈–°“√‡ß‘π

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫√‘À“√·≈–°“√‡ß‘π°≈ÿà¡æ—≤π“

§≥–°√√¡°“√ °øº.

ºŸâ«à“°“√

 ”π—°ºŸâ«à“°“√
ΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π
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°≈ÿà¡º≈‘µ‰øøÑ“

√ÕßºŸâ«à“°“√Õ“«ÿ‚ °≈ÿà¡º≈‘µ‰øøÑ“

‚√ß‰øøÑ“

√ÕßºŸâ«à“°“√‚√ß‰øøÑ“

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√‚√ß‰øøÑ“ 1

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√‚√ß‰øøÑ“ 2

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√‚√ß‰øøÑ“ 3

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßπÈ”

ªØ‘∫—µ‘°“√·≈–∫”√ÿß√—°…“

√ÕßºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√·≈–∫”√ÿß√—°…“
ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√·≈–∫”√ÿß√—°…“

‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

√ÕßºŸâ«à“°“√‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫√‘À“√‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·¢Áß

∫√‘À“√·≈–°“√‡ß‘π

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫√‘À“√·≈–°“√‡ß‘π

°≈ÿà¡º≈‘µ‰øøÑ“

°≈ÿà¡√–∫∫ àß

√ÕßºŸâ«à“°“√Õ“«ÿ‚ °≈ÿà¡√–∫∫ àß

√–∫∫ àß

√ÕßºŸâ«à“°“√√–∫∫ àß
ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√√–∫∫ àß

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫”√ÿß√—°…“√–∫∫ àß

§«∫§ÿ¡√–∫∫

√ÕßºŸâ«à“°“√§«∫§ÿ¡√–∫∫
ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√§«∫§ÿ¡√–∫∫°”≈—ß‰øøÑ“

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√®—¥°“√¥â“π°“√„™â‰øøÑ“

∫√‘À“√·≈–°“√‡ß‘π

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫√‘À“√·≈–°“√‡ß‘π

°≈ÿà¡√–∫∫ àß
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‚§√ß √â“ß°“√®—¥°“√Õß§å°“√

√–À«à“ß 1 ¡°√“§¡ ∂÷ß 23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2548

§≥–°√√¡°“√ °øº. ‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‚¥¬¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ‡¡…“¬π æ.». 2547 ¡’
‚§√ß √â“ß°“√®—¥°“√Õß§å°“√ª√–°Õ∫¥â«¬§≥–°√√¡°“√ °øº.  ·≈–‡æ◊ËÕ„Àâ°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å°“√
‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‚ª√àß„  µ“¡À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’( Good Corporate Governance) §≥–°√√¡°“√
°øº.®÷ß‰¥â·µàßµ—Èß §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–§≥–Õπÿ°√√¡°“√‡æ◊ËÕ°≈—Ëπ°√Õßß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√ °øº.
‰¥â·°à §≥–°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß°“√®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß §≥–°√√¡°“√°“√‡ß‘π·≈–°“√≈ß∑ÿπ √«¡∑—Èß·µàßµ—Èß§≥–
°√√¡°“√ √√À“√ÕßºŸâ«à“°“√ ·≈– §≥–°√√¡°“√ √√À“ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ ¥—ß¡’√“¬
≈–‡Õ’¬¥ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

§≥–°√√¡°“√ °øº.

§≥–°√√¡°“√°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.) µ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ æ.». 2548 ∂÷ß
«—π∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2548 ®”π«π 11 ∑à“π √“¬π“¡§≥–°√√¡°“√ °øº. ª√–°Õ∫¥â«¬ :

≈”¥—∫∑’Ë √“¬π“¡°√√¡°“√ µ”·Àπàß «—π∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß

1 π“¬™—¬Õπ—πµå  ¡ÿ∑«≥‘™ ª√–∏“π°√√¡°“√ 7 ‡¡.¬. 2547
2 π“¬æ≈–  ÿ¢‡«™ °√√¡°“√ 7 ‡¡.¬. 2547
3 π“¬ ÿ®√‘µ ªí®©‘¡π—π∑å °√√¡°“√ 7 ‡¡.¬. 2547
4 π“ß«≥’  —¡æ—π∏“√—°…å °√√¡°“√ 7 ‡¡.¬. 2547
5 π“¬≥Õ§ÿ≥  ‘∑∏‘æß»å °√√¡°“√ 7 ‡¡.¬. 2547
6 π“¬®ÿ≈ ‘ßÀå « —πµ ‘ßÀå °√√¡°“√ 21 ‡¡.¬. 2547
7 æ≈µ”√«®‚∑¥”√ß»—°¥‘Ï  π‘≈§ŸÀ“ °√√¡°“√ 7 ‡¡.¬. 2547
8 π“¬·≈ ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå °√√¡°“√ 7 ‡¡.¬. 2547
9 π“¬æ‘™—¬ ™ÿ≥À«™‘√ °√√¡°“√ 31  .§. 2547
10 π“¬∫ÿ≠»—°¥‘Ï ‡®’¬¡ª√’™“ °√√¡°“√ 18 ¡.§ 2548
11 π“¬‰°√ ’Àå °√√≥ Ÿµ °√√¡°“√ 6 °.¬. 2547

≈”¥—∫∑’Ë 1. ¢Õ≈“ÕÕ°µ—Èß·µà«—π∑’Ë 6 °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2549
2. §√∫«“√–‡π◊ËÕß®“°Õ“¬ÿ§√∫ 65 ªï ∫√‘∫Ÿ√≥å‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 °—π¬“¬π æ.». 2548
10. ¢Õ≈“ÕÕ°µ—Èß·µà«—π∑’Ë 19 æƒ…¿“§¡ æ.». 2548

Õß§åª√–°Õ∫·≈–°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ °øº.
Õß§åª√–°Õ∫·≈–°“√ √√À“ ·µàßµ—Èß ∂Õ¥∂Õπ À√◊Õæâπ®“°µ”·Àπàß§≥–°√√¡°“√ °øº. π—Èπ®–¡’

°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2511  ª√–°Õ∫°—∫æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
§ÿ≥ ¡∫—µ‘¡“µ√∞“π ”À√—∫°√√¡°“√·≈–æπ—°ß“π√—∞«‘ “À°‘® æ.». 2518   √ÿª “√– ”§—≠‰¥â¥—ßπ’È
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1. §≥–°√√¡°“√°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ª√–°Õ∫¥â«¬ ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–
°√√¡°“√Õ◊ËπÕ’°‰¡à‡°‘π ‘∫§π√«¡∑—ÈßºŸâ«à“°“√´÷Ëß‡ªìπ°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß
„Àâ§≥–√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸâ·µàßµ—Èßª√–∏“π°√√¡°“√ ·≈–°√√¡°“√Õ◊Ëπ ÷́Ëß¡‘„™à°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß

2. „Àâª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√´÷Ëß§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß∑’Ë¡‘„™à°√√¡°“√‚¥¬µ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π
µ”·Àπàß§√“«≈– 3 ªï  ª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√´÷Ëßæâπ®“°µ”·ÀπàßÕ“®‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß
Õ’°‰¥â

3. πÕ°®“°°“√æâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√– ª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√´÷Ëß§≥–√—∞¡πµ√’·µàßµ—Èß
®–æâπ®“°µ”·Àπàß‡¡◊ËÕ µ“¬ ≈“ÕÕ° §≥–√—∞¡πµ√’„ÀâÕÕ° ·≈–‡ªìπºŸâ¢“¥§ÿ≥ ¡∫—µ‘À√◊Õ¡’
≈—°…≥–µâÕßÀâ“¡ ‡¡◊ËÕª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√æâπ®“°µ”·Àπàß°àÕπ«“√– §≥–√—∞¡πµ√’
Õ“®·µàßµ—ÈßºŸâÕ◊Ëπ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√·∑π‰¥â „Àâª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√
´÷Ëß‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èßµ“¡«√√§ ÕßÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàßµ“¡«“√–¢Õßª√–∏“π°√√¡°“√À√◊Õ°√√¡°“√
´÷Ëßµπ·∑π

¢Õ∫‡¢µÕ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ °øº.

¿“¬„µâ æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2511 §≥–°√√¡°“√ °øº. ¡’
Õ”π“®Àπâ“∑’Ë«“ßπ‚¬∫“¬ ·≈–§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈∑—Ë«‰ª´÷Ëß°‘®°“√¢Õß °øº. √«¡∑—ÈßÕÕ°√–‡∫’¬∫·≈–¢âÕ∫—ß§—∫ ‡æ◊ËÕ
ªØ‘∫—µ‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢ÕßÕß§å°√ ‡™àπ :

1. ÕÕ°√–‡∫’¬∫À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ °øº.
2. ÕÕ°√–‡∫’¬∫À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫°“√®—¥·∫àß à«πß“π·≈–«‘∏’ªØ‘∫—µ‘ß“π
3. °”Àπ¥µ”·Àπàß Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊ÕπÀ√◊Õ§à“®â“ß¢Õßæπ—°ß“πÀ√◊Õ≈Ÿ°®â“ß
4. §«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈®—¥„Àâ¡’‡ß‘π ”√Õß·≈–‡ªìπ§à“„™â®à“¬„π°“√¢¬“¬°‘®°“√·≈–≈ß∑ÿπ
5. „Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°“√∫√√®ÿ ·µàßµ—Èß ‡≈◊ËÕπ≈¥ µ—¥‡ß‘π‡¥◊Õπ§à“®â“ß ≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬ ”À√—∫

æπ—°ß“π™—ÈπºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª

¢Õ∫‡¢µÕ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ«à“°“√

ºŸâ«à“°“√¡’Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√°‘®°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ æ.».
2511 µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈ √–‡∫’¬∫À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß °øº. √«¡∑—Èß¡µ‘§≥–°√√¡°“√ °øº. ·≈–¡’
Õ”π“®∫—ß§—∫∫—≠™“æπ—°ß“π·≈–≈Ÿ°®â“ß

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫
§≥–°√√¡°“√ °øº. ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß ¥—ßπ’È :

1. π“¬·≈  ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå ª√–∏“π°√√¡°“√
2. π“¬®ÿ≈ ‘ßÀå  « —πµ ‘ßÀå °√√¡°“√
3. æ≈µ”√«®‚∑¥”√ß»—°¥‘Ï  π‘≈§ŸÀ“ °√√¡°“√
4. ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π ‡≈¢“πÿ°“√
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Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

1. √“¬ß“π§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ¢Õß√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π ·≈–√“¬ß“π∑“ß°“√∫√‘À“√¢Õß  °øº.
2. √“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß °øº. „π¥â“π§«“¡¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–ª√–À¬—¥
3. √“¬ß“π√“¬°“√∑’Ë‡°‘¥§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå ·≈–√“¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
4. √“¬ß“π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°Æ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë§≥–°√√¡°“√ °øº.

°”Àπ¥

§≥–°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß°“√®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß
§≥–°√√¡°“√ °øº. ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß ¥—ßπ’È :
1. π“¬≥Õ§ÿ≥   ‘∑∏‘æß»å ª√–∏“π°√√¡°“√
2. π“¬®ÿ≈ ‘ßÀå  « —πµ ‘ßÀå °√√¡°“√
3. æ≈µ”√«®‚∑¥”√ß»—°¥‘Ï  π‘≈§ŸÀ“ °√√¡°“√

Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°≈—Ëπ°√Õß°“√®—¥ ◊́ÈÕ®—¥®â“ß

1. æ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õß‡√◊ËÕß°“√®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß¢Õß °øº. ·≈–∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’ËΩÉ“¬∫√‘À“√ œ ‡ πÕ‡¢â“∑’Ë
ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ °øº. °àÕπ∑’Ë®–‡ πÕµàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡µàÕ§≥–°√√¡°“√ °øº.

2. °”Àπ¥·π«∑“ß·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß¢Õß °øº. ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√
®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß¡’§«“¡‚ª√àß„  ·≈–‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕ °øº.

§≥–°√√¡°“√°“√‡ß‘π·≈–°“√≈ß∑ÿπ
§≥–°√√¡°“√ °øº. ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß ¥—ßπ’È :
1. π“¬æ≈–   ÿ¢‡«™ ª√–∏“π°√√¡°“√
2. π“ß«≥’   —¡æ—π∏“√—°…å °√√¡°“√
3. π“¬≥Õ§ÿ≥   ‘∑∏‘æß»å °√√¡°“√
4. π“ßæ√√≥’   ∂“«‚√¥¡ °√√¡°“√

(ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π∫√‘À“√Àπ’È “∏“√≥–   °√–∑√«ß°“√§≈—ß)

5. √ÕßºŸâ«à“°“√°“√‡ß‘π ‡≈¢“πÿ°“√

Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√‡ß‘π·≈–°“√≈ß∑ÿπ

1. æ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õß‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ß‘π·≈–°“√≈ß∑ÿπ∑’ËΩÉ“¬∫√‘À“√œ ‡ πÕ°àÕπ∑’Ë®–‡ πÕµàÕ
§≥–°√√¡°“√ °øº.

2. æ‘®“√≥“°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°“√‡ß‘π·≈–°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ °øº.

§≥–°√√¡°“√ √√À“√ÕßºŸâ«à“°“√
§≥–°√√¡°“√ °øº. ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß¥—ßπ’È
1. π“¬™—¬Õπ—πµå   ¡ÿ∑«≥‘™ ª√–∏“π°√√¡°“√
2. π“¬·≈  ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå °√√¡°“√
3. π“¬≥Õ§ÿ≥   ‘∑∏‘æß»å °√√¡°“√
4. æ≈µ”√«®‚∑¥”√ß»—°¥‘Ï  π‘≈§ŸÀ“ °√√¡°“√
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5. π“¬«’√–«—≤πå  ™≈“¬π °√√¡°“√
6. π“¬«‘∑¬“  §™√—°…å °√√¡°“√
7. π“¬‰°√ ’Àå  °√√≥ Ÿµ °√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√

Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ √√À“√ÕßºŸâ«à“°“√

æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ‡ πÕ§≥–°√√¡°“√ °øº. æ‘®“√≥“·µàßµ—Èß  —∫‡ª≈’Ë¬π  À¡ÿπ‡«’¬π
ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâ«à“°“√ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“

 §≥–°√√¡°“√ √√À“ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√  ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬
§≥–°√√¡°“√ °øº. ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß¥—ßπ’È
1. ºŸâ«à“°“√ °øº. ª√–∏“π°√√¡°“√
2. π“¬≥Õ§ÿ≥   ‘∑∏‘æß»å °√√¡°“√

(°√√¡°“√ °øº.)

3. π“¬«‘∑¬“  §™√—°…å °√√¡°“√
(Õ¥’µºŸâ«à“°“√ °øº.)

4. √ÕßºŸâ«à“°“√∑ÿ° “¬ß“π °√√¡°“√
5. ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ‡≈¢“πÿ°“√

Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ √√À“ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√  ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬

æ‘®“√≥“§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈‡æ◊ËÕ‡ πÕ§≥–°√√¡°“√ °øº. æ‘®“√≥“·µàßµ—Èß  —∫‡ª≈’Ë¬π À¡ÿπ‡«’¬π
ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“

°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß¢Õß§≥–°√√¡°“√ °øº.

„πªï 2548 °øº. ‰¥â¡’°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∑’Ë¡ÿàß‡πâπ„Àâ°“√ª√–‡¡‘πº≈ “¡“√∂
 –∑âÕπ∂÷ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ (Good Corporate Governance)
‚¥¬§≥–°√√¡°“√‰¥âª√–‡¡‘π‡ªìπ 2 ·∫∫ §◊Õ ·∫∫ª√–‡¡‘πµπ‡Õß·∫∫√“¬∫ÿ§§≈ (Self Assessment) ·≈–
·∫∫ª√–‡¡‘πº≈§≥–°√√¡°“√ (Board Evaluation) ¥—ßπ’È :

Ô ·∫∫ª√–‡¡‘πµπ‡Õß·∫∫√“¬∫ÿ§§≈ (Self Assessment) ª√–°Õ∫¥â«¬À—«¢âÕ„π°“√ª√–‡¡‘π®”π«π
6 À—«¢âÕ §◊Õ §«“¡‚¥¥‡¥àπ„π§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ (Core Competency) §«“¡‡ªìπÕ‘ √– (Independence)
§«“¡æ√âÕ¡„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘® (Preparedness) §«“¡‡Õ“„®„ àµàÕÀπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ (Practices
as a Director) °“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π§≥–°√√¡°“√ (Committee Activities) ·≈–§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π
°“√æ—≤π“Õß§å°“√ (Development of Organization) ‚¥¬º≈°“√ª√–‡¡‘π„π¿“æ√«¡∑—Èß 6 À—«¢âÕ Õ¬Ÿà„π
‡°≥±å¥’‡¬’Ë¬¡

Ô ·∫∫ª√–‡¡‘πº≈§≥–°√√¡°“√ (Board Evaluation) ª√–°Õ∫¥â«¬À—«¢âÕ„π°“√ª√–‡¡‘π®”π«π
4 À—«¢âÕ §◊Õ °“√ª√–™ÿ¡·≈–§≥–°√√¡°“√ °“√ ◊ËÕ “√ ¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ΩÉ“¬
∫√‘À“√‚¥¬º≈°“√ª√–‡¡‘π„π¿“æ√«¡ ∑—Èß 4 À—«¢âÕ Õ¬Ÿà„π‡°≥±å¥’‡¬’Ë¬¡
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√–À«à“ß«—π∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π ∂÷ß 31 ∏—π«“§¡ 2548

µ“¡∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’‰¥â¡’¡µ‘‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 10 æƒ…¿“§¡ æ.». 2548 ‡ÀÁπ™Õ∫µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√
π‚¬∫“¬∑ÿπ√—∞«‘ “À°‘®‡ πÕ‚¥¬„Àâ‡ª≈’Ë¬π∑ÿπ¢Õß °øº. ‡ªìπÀÿâπ·≈–®¥∑–‡∫’¬π®—¥µ—Èß‡ªìπ ∫¡®.°øº. „π
«—π∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2548 ‚¥¬ ∫¡®.°øº. ¡’‚§√ß √â“ß°“√®—¥°“√Õß§å°“√ª√–°Õ∫¥â«¬ §≥–°√√¡°“√
∫¡®.°øº. ·≈–¡’§≥–°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬®”π«π 5 ™ÿ¥ §◊Õ §≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ §≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫
§≥–°√√¡°“√ √√À“ §≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß ¥—ß¡’√“¬
≈–‡Õ’¬¥ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È

§≥–°√√¡°“√ ∫¡®. °øº.
§≥–°√√¡°“√¢Õß∫√‘…—∑ °øº. ®”°—¥ (¡À“™π)  µ“¡Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°√–∑√«ßæ“≥‘™¬å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë

24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2548  ¡’®”π«π 12 ∑à“π  √“¬π“¡§≥–°√√¡°“√ ∫¡®. °øº.  ª√–°Õ∫¥â«¬ :

≈”¥—∫∑’Ë √“¬π“¡°√√¡°“√ µ”·Àπàß «—π∑’Ë‰¥â√—∫·µàßµ—Èß

1. π“¬™—¬Õπ—πµå  ¡ÿ∑«≥‘™ ª√–∏“π°√√¡°“√ 24 ¡‘.¬. 2548
2. π“¬≥Õ§ÿ≥  ‘∑∏‘æß»å °√√¡°“√ 24 ¡‘.¬. 2548
3. æ≈µ”√«®‚∑¥”√ß»—°¥‘Ï  π‘≈§ŸÀ“ °√√¡°“√ 24 ¡‘.¬. 2548
4. π“¬®ÿ≈ ‘ßÀå « —πµ ‘ßÀå °√√¡°“√ 24 ¡‘.¬. 2548
*5. π“¬æ≈–  ÿ¢‡«™ °√√¡°“√ 24 ¡‘.¬. 2548
6. π“¬æ‘™—¬ ™ÿ≥À«™‘√ °√√¡°“√ 24 ¡‘.¬. 2548
7. π“¬ ÿ®√‘µ ªí®©‘¡π—π∑å °√√¡°“√ 24 ¡‘.¬. 2548
8. π“ß«≥’  —¡æ—π∏“√—°…å °√√¡°“√ 24 ¡‘.¬. 2548
9. π“¬·≈ ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå °√√¡°“√ 24 ¡‘.¬. 2548
10. π“¬»“π‘µ √à“ßπâÕ¬ °√√¡°“√ 18  .§. 2548
11. π“ß‡°»‘π’ «‘±Ÿ√™“µ‘ °√√¡°“√ 16 °.¬. 2548
12. π“¬‰°√ ’Àå °√√≥ Ÿµ °√√¡°“√ 6 °.¬. 2547

* §√∫Õ“¬ÿ 65 ªï∫√‘∫Ÿ√≥å (21 °.¬. 2548) µ“¡ æ.√.∫. §ÿ≥ ¡∫—µ‘¡“µ√∞“π œ ·≈–‡ªìπ∑’Ëª√÷°…“§≥–°√√¡°“√ ∫¡®. °øº.

µ—Èß·µà«—π∑’Ë 22 °.¬. 2548

Õß§åª√–°Õ∫·≈–°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑
Õß§åª√–°Õ∫·≈–°“√ √√À“ ·µàßµ—Èß ∂Õ¥∂Õπ À√◊Õæâπ®“°µ”·Àπàß°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. π—Èπ ®–¡’

°”Àπ¥‰«â„π¢âÕ∫—ß§—∫´÷Ëß “¡“√∂ √ÿª “√– ”§—≠‰¥â¥—ßπ’È
1. §≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº. ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ 5 §π ·µà‰¡à‡°‘π 15 §π

‡≈◊Õ°µ—Èß‚¥¬∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ´÷Ëß„π®”π«ππ’È®–µâÕßª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√µ√«® Õ∫®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“ 3
§π ·≈–°√√¡°“√‰¡àπâÕ¬°«à“°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π°√√¡°“√∑—ÈßÀ¡¥µâÕß¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„π√“™Õ“≥“®—°√

2. „Àâ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡≈◊Õ°µ—Èß°√√¡°“√ ÷́Ëß¡’§≥–°√√¡°“√ √√À“‡ªìπºŸâ§—¥‡≈◊Õ°·≈–‡ πÕ™◊ËÕ∫ÿ§§≈
∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡À¡“– ¡ µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ√“¬Àπ÷Ëß¡’§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—∫®”π«πÀÿâπ∑’Ëµπ∂◊Õ ‚¥¬°”Àπ¥„ÀâÀπ÷ËßÀÿâπ¡’Àπ÷Ëß‡ ’¬ß
(2) ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ·µà≈–√“¬®–„™â§–·ππ‡ ’¬ß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà∑—ÈßÀ¡¥µ“¡ (1) ‡≈◊Õ°µ—Èß∫ÿ§§≈§π‡¥’¬«À√◊Õ
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À≈“¬§π‡ªìπ°√√¡°“√°Á‰¥â „π°√≥’‡≈◊Õ°∫ÿ§§≈À≈“¬§π‡ªìπ°√√¡°“√®–·∫àß§–·ππ
‡ ’¬ß„Àâ·°àºŸâ„¥¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥‰¡à‰¥â

(3) ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‰¥â√—∫§–·ππ‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥µ“¡≈”¥—∫≈ß¡“‡ªìπºŸâ‰¥â√—∫°“√‡≈◊Õ°µ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√
‡∑à“®”π«π°√√¡°“√∑’Ë®–æ÷ß¡’À√◊Õæ÷ß‡≈◊Õ°µ—Èß„π§√—Èßπ—Èπ „π°√≥’∑’Ë∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‰¥â√—∫°“√
‡≈◊Õ°µ—Èß„π≈”¥—∫∂—¥≈ß¡“¡’§–·ππ‡ ’¬ß‡∑à“°—π‡°‘π®”π«π°√√¡°“√∑’Ë®–æ÷ß¡’À√◊Õ®–æ÷ß
‡≈◊Õ°µ—Èß„π§√—Èßπ—Èπ „Àâ‡≈◊Õ°‚¥¬«‘∏’®—∫©≈“°

3. „π°“√ª√–™ÿ¡ “¡—≠ª√–®”ªïºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑ÿ°§√—Èß „Àâ°√√¡°“√ÕÕ°®“°µ”·Àπàßµ“¡«“√–®”π«πÀπ÷Ëß
„π “¡ ∂â“®”π«π°√√¡°“√·∫àßÕÕ°„Àâµ√ß‡ªìπ “¡ à«π‰¡à‰¥â  °Á„ÀâÕÕ°‚¥¬®”π«π„°≈â∑’Ë ÿ¥°—∫ à«πÀπ÷Ëß
„π “¡°√√¡°“√∑’Ë®–µâÕßÕÕ°®“°µ”·Àπàß„πªï·√°·≈–ªï∑’Ë Õß¿“¬À≈—ß®“°®¥∑–‡∫’¬π∫√‘…—∑π—Èπ „Àâ
°√√¡°“√®—∫©≈“°°—π«à“ºŸâ„¥®–ÕÕ°  à«π„πªï∑’Ë “¡·≈–ªïÀ≈—ßÊ  µàÕ‰ª„Àâæ‘®“√≥“‡≈◊Õ°°√√¡°“√§π∑’ËÕ¬Ÿà
„πµ”·Àπàßπ“π∑’Ë ÿ¥π—Èπ‡ªìπºŸâÕÕ°®“°µ”·Àπàß °√√¡°“√´÷Ëßæâπ®“°µ”·Àπàßµ“¡«‘∏’°“√π’ÈÕ“®‰¥â√—∫‡≈◊Õ°
µ—Èß„À¡à‰¥â

4. °√√¡°“√§π„¥®–≈“ÕÕ°®“°µ”·Àπàß „Àâ¬◊Ëπ„∫≈“ÕÕ°µàÕ ∫¡®.°øº. ‚¥¬„Àâ√–∫ÿ™◊ËÕª√–∏“π
°√√¡°“√‡ªìπºŸâ√—∫ °“√≈“ÕÕ°π—Èπ¡’º≈π—∫·µà«—π∑’Ë„∫≈“ÕÕ°‰ª∂÷ß ∫¡®.°øº.

5. „π°“√≈ß¡µ‘„Àâ°√√¡°“√§π„¥≈“ÕÕ°®“°µ”·Àπàß°àÕπ∂÷ß§√“«ÕÕ°µ“¡«“√–„Àâ∂◊Õ§–·ππ‡ ’¬ß
‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡„π ’Ë¢Õß®”π«πºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡·≈–¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß ·≈–¡’Àÿâππ—∫√«¡°—π‰¥â‰¡àπâÕ¬°«à“
°÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«πÀÿâπ∑’Ë∂◊Õ‚¥¬ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ∑’Ë¡“ª√–™ÿ¡·≈–¡’ ‘∑∏‘ÕÕ°‡ ’¬ß≈ß§–·ππ

¢Õ∫‡¢µÕ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑

¿“¬„µâ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ∫¡®.°øº. §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑µâÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë·≈–
¥”‡π‘π∏ÿ√°‘®¢Õß ∫¡®.°øº. „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ «—µ∂ÿª√– ß§å·≈–¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ∫¡®.°øº. µ≈Õ¥®π
¡µ‘¢Õß∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ¥â«¬§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ·≈–√–¡—¥√–«—ß√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß ∫¡®.°øº. ·≈–
‡æ◊ËÕº≈ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢ÕßºŸâ∂◊ÕÀÿâπ „Àâ§≥–°√√¡°“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√§πÀπ÷Ëß‡ªìπ°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à

°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡·∑π∫√‘…—∑
°√√¡°“√ºŸâ¡’Õ”π“®≈ßπ“¡ºŸ°æ—π∫√‘…—∑‰¥â§◊Õ π“¬‰°√ ’Àå °√√≥ Ÿµ °√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à

≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ·≈–ª√–∑—∫µ√“ ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑ À√◊Õ °√√¡°“√ Õß§π≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ√à«¡°—π·≈–ª√–∑—∫µ√“
 ”§—≠¢Õß∫√‘…—∑

¢Õ∫‡¢µÕ”π“®Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à

µ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß ∫¡®.°øº. °√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à¡’Õ”π“®·≈–Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√
∫¡®.°øº. µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√®–¡Õ∫À¡“¬·≈–®–µâÕß∫√‘À“√ ∫¡®.°øº. µ“¡·ºπß“π À√◊Õß∫
ª√–¡“≥∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘®“°§≥–°√√¡°“√Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ́ ◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ·≈–√–¡—¥√–«—ß√—°…“º≈ª√–‚¬™πå¢Õß
∫¡®.°øº. ·≈–ºŸâ∂◊ÕÀÿâπÕ¬à“ß¥’∑’Ë ÿ¥ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à„Àâ√«¡∂÷ß‡√◊ËÕßÀ√◊Õ
°‘®°“√µà“ßÊ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È¥â«¬

(1) ¥”‡π‘π°‘®°“√·≈–/À√◊Õ∫√‘À“√ß“πª√–®”«—π¢Õß ∫¡®.°øº. ∑—Èßπ’È ‚¥¬∑—Ë«‰ª°√√¡°“√ºŸâ
Õ”π«¬°“√„À≠à¡’Õ”π“®„π°“√æ‘®“√≥“®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß„π«ß‡ß‘π‰¡à‡°‘π 100 ≈â“π∫“∑ (‡«âπ·µà°“√´◊ÈÕÀ√◊Õ
°“√®â“ß®“° à«π√“™°“√ Àπà«¬ß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘ËπÀπà«¬ß“πÕ◊Ëπ
´÷Ëß¡’°ÆÀ¡“¬∫—≠≠—µ‘„Àâ¡’∞“π–‡ªìπ√“™°“√∫√‘À“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ√—∞«‘ “À°‘®À√◊Õ°“√´◊ÈÕÀ√◊Õ°“√®â“ß∑’Ë¡’
°ÆÀ¡“¬À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥„ÀâµâÕß´◊ÈÕÀ√◊Õ®—¥®â“ß®“°Àπà«¬ß“π¥—ß°≈à“«)

(2) ∫√√®ÿ  ·µàßµ—Èß  ∂Õ¥∂Õπ  ‚¬°¬â“¬  ‡≈◊ËÕπ  ≈¥  µ—¥‡ß‘π‡¥◊Õπ À√◊Õ§à“®â“ß ≈ß‚∑…∑“ß«‘π—¬
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æπ—°ß“π·≈–≈Ÿ°®â“ßµ≈Õ¥®π„Àâæπ—°ß“π·≈–≈Ÿ°®â“ßÕÕ°®“°µ”·Àπàßµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√
°”Àπ¥  ·µà∂â“‡ªìπºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠àÀ√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª ®–µâÕß‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°
§≥–°√√¡°“√°àÕπ

(3) ¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’°“√®—¥∑” ·≈– àß¡Õ∫π‚¬∫“¬∑“ß∏ÿ√°‘®¢Õß ∫¡®.°øº. √«¡∂÷ß·ºπß“π·≈–
ß∫ª√–¡“≥µàÕ§≥–°√√¡°“√ ‡æ◊ËÕ¢ÕÕπÿ¡—µ‘·≈–¡’Àπâ“∑’Ë√“¬ß“π§«“¡°â“«Àπâ“µ“¡·ºπß“π ·≈–ß∫
ª√–¡“≥∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘¥—ß°≈à“«µàÕ§≥–°√√¡°“√ µ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡ÀÁπ ¡§«√

(4) ¥”‡π‘π°“√·≈–/À“√◊ÕªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬ ·ºπß“π·≈–ß∫ª√–¡“≥∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘
®“°§≥–°√√¡°“√

(5) «“ß√–‡∫’¬∫‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß ∫¡®.°øº.

Õπ÷Ëß °“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¢â“ßµâπ¢Õß°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à®–Õ¬Ÿà¿“¬„µâ¢Õ∫‡¢µ
·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(1) ‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®„π°“√∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß ∫¡®.°øº. µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å ¢âÕ∫—ß§—∫ π‚¬∫“¬
√–‡∫’¬∫ ¢âÕ°”Àπ¥ §” —Ëß ·≈–¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ·≈–/À√◊Õ ¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ
¢Õß ∫¡®.°øº. ∑ÿ°ª√–°“√

(2) ‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®„π°“√∫—ß§—∫∫—≠™“ µ‘¥µàÕ  —Ëß°“√ ¥”‡π‘π°“√ µ≈Õ¥®π‡¢â“≈ßπ“¡„ππ‘µ‘°√√¡
 —≠≠“ ‡Õ° “√ §” —Ëß Àπ—ß ◊Õ·®âßÀ√◊ÕÀπ—ß ◊Õ„¥Ê ∑’Ë„™âµ‘¥µàÕ°—∫Àπà«¬ß“π√“™°“√
√—∞«‘ “À°‘®·≈–∫ÿ§§≈Õ◊Ëπµ≈Õ¥®π„Àâ¡’Õ”π“®°√–∑”°“√„¥Ê ∑’Ë®”‡ªìπ·≈– ¡§«√‡æ◊ËÕ
„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡ (1)  ”‡√Á®≈ÿ≈à«ß‰ª

(3) ‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®„π°“√∫—ß§—∫∫—≠™“æπ—°ß“π ·≈–≈Ÿ°®â“ß∑ÿ°µ”·Àπàß √«¡∂÷ß°”Àπ¥
‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√∑”ß“π¢Õßæπ—°ß“π·≈–≈Ÿ°®â“ß ·≈–ÕÕ°√–‡∫’¬∫«à“¥â«¬°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß
∫¡®.°øº. ‚¥¬‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫√–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ ¢âÕ°”Àπ¥ À√◊Õ§” —Ëß∑’Ë§≥–
°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº. °”Àπ¥

(4) „Àâ¡’Õ”π“®„π°“√¡Õ∫Õ”π“®™à«ß ·≈–/À√◊Õ ¡Õ∫À¡“¬„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊ËπªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–
Õ¬à“ß·∑π‰¥â ‚¥¬°“√¡Õ∫Õ”π“®™à«ß ·≈–/À√◊Õ °“√¡Õ∫À¡“¬¥—ß°≈à“«„ÀâÕ¬Ÿà¿“¬„µâ
¢Õ∫‡¢µ·Ààß°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡Àπ—ß ◊Õ¡Õ∫Õ”π“®∑’Ë„Àâ‰«â ·≈–/À√◊Õ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫
¢âÕ∫—ß§—∫ ¢âÕ°”Àπ¥ À√◊Õ§” —Ëß∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº. ·≈–/À√◊Õ ∫¡®.°øº. ‰¥â
°”Àπ¥‰«â

∑—Èßπ’È °“√„™âÕ”π“®¢Õß°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à·≈–°“√¡Õ∫À¡“¬Õ”π“® Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥
™Õ∫¢Õß°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠àπ—Èπ ®–µâÕß‰¡à¡’≈—°…≥–‡ªìπ°“√„™âÕ”π“®À√◊Õ°“√¡Õ∫Õ”π“®∑’Ë∑”„Àâ
°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à “¡“√∂Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√∑’ËµπÀ√◊Õ∫ÿ§§≈∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß ∫ÿ§§≈ºŸâ¡’ à«π‰¥â
‡ ’¬À√◊ÕÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ„¥°—∫ ∫¡®.°øº. À√◊Õ∫√‘…—∑¬àÕ¬¢Õß ∫¡®.°øº. µ“¡
À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„πª√–°“»§≥–°√√¡°“√°”°—∫À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
´÷Ëß°“√Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«®–µâÕß‡ πÕµàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº. ·≈–/À√◊Õ
∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ¢Õß ∫¡®.°øº.  ·≈â«·µà°√≥’ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√¥—ß°≈à“«µ“¡∑’Ë¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß
∫¡®.°øº. ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∫√‘…—∑¬àÕ¬À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°”Àπ¥ ¬°‡«âπ‡ªìπ°“√Õπÿ¡—µ‘√“¬°“√∑’Ë¡’
‡ß◊ËÕπ‰¢ª°µ‘∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’°“√°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ∑’Ë™—¥‡®π
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§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√
§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®. °øº. ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß  ¥—ßπ’È :
1. π“¬≥Õ§ÿ≥      ‘∑∏‘æß»å ª√–∏“π°√√¡°“√
2. π“¬®ÿ≈ ‘ßÀå     « —πµ ‘ßÀå √Õßª√–∏“π°√√¡°“√
3. π“ß«≥’           —¡æ—π∏“√—°…å °√√¡°“√
4. π“¬æ‘™—¬        ™ÿ≥À«™‘√ °√√¡°“√
5. π“¬‰°√ ’Àå     °√√≥ Ÿµ °√√¡°“√
6. π“¬æ‘™—¬        ®ÿ≈æß»∏√ ‡≈¢“πÿ°“√

Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√

1. æ‘®“√≥“·ºπ∏ÿ√°‘®·≈–ß∫ª√–¡“≥ª√–®”ªï¢Õß ∫¡®.°øº. ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕµàÕ§≥–°√√¡°“√¢Õß
∫¡®.°øº.

2. æ‘®“√≥“·≈–Õπÿ¡—µ‘°“√≈ß∑ÿπ °“√¢“¬∑√—æ¬å ‘π °“√„Àâ ‘π‡™◊ËÕ °“√ª√—∫ª√ÿß‚§√ß √â“ßÀπ’È °“√
≈ß∑ÿπ„πÀ≈—°∑√—æ¬å·≈–Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å °“√°Ÿâ¬◊¡‡ß‘π §à“„™â®à“¬ ·≈–°‘®°√√¡∑“ß°“√‡ß‘π √«¡∂÷ßµ√“ “√
∑“ß°“√‡ß‘π

3. °”Àπ¥π‚¬∫“¬¿“æ√«¡°“√≈ß∑ÿπ¢Õß ∫¡®.°øº. °”Àπ¥∑‘»∑“ß¢Õßπ‚¬∫“¬°“√‡ß‘π·≈–
°“√≈ß∑ÿπ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬°“√≈ß∑ÿπ¢Õß ∫¡®.°øº. ·≈–¡’Õ”π“®Õπÿ¡—µ‘·π«∑“ß°“√≈ß∑ÿπ·≈–
Õπÿ¡—µ‘°“√≈ß∑ÿπµ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß ∫¡®.°øº.

4. æ‘®“√≥“·≈–¥”‡π‘π°“√„πª√–‡¥Áπ∑’Ë ”§—≠´÷Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ∫¡®.°øº.
5. æ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õß·≈–‡ πÕ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„πª√–‡¥Áπµà“ßÊ °àÕππ”‡ πÕ‡√◊ËÕßµàÕ§≥–

°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº. ´÷Ëß√«¡∂÷ß
Ô æ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õß‡√◊ËÕß°“√®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß¢Õß ∫¡®.°øº. ·≈–‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß µ“¡∑’Ë

ΩÉ“¬∫√‘À“√¢Õß ∫¡®. °øº. ‡ πÕ
Ô æ‘®“√≥“°≈—Ëπ°√Õß‡√◊ËÕß‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ß‘π·≈–°“√≈ß∑ÿπ ·≈–‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß µ“¡∑’Ë

ΩÉ“¬∫√‘À“√¢Õß ∫¡®.°øº. ‡ πÕ
6. æ‘®“√≥“°”Àπ¥·π«∑“ß·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ ◊́ÈÕ®—¥®â“ß¢Õß ∫¡®.°øº. ‡æ◊ËÕ

„Àâ°“√¥”‡π‘π°“√®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß¡’§«“¡‚ª√àß„  ·≈–‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕ ∫¡®.°øº.
7. ¡’Õ”π“®·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„Àâ∫ÿ§§≈„¥∫ÿ§§≈Àπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬§π°√–∑”°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß

„¥·∑π§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√µ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√‰¥â ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ “¡“√∂¬°‡≈‘° ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
À√◊Õ·°â‰¢Õ”π“®π—ÈπÊ ‰¥â

8. °”Àπ¥π‚¬∫“¬ ·≈–°”°—∫¥Ÿ·≈°“√≈ß∑ÿπ·≈–°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π “√ π‡∑» ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ
°“√ √â“ß¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡„Àâ ∫¡®.°øº.

9. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº.

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫
§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº. ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß  ¥—ßπ’È :
1. π“¬·≈  ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå ª√–∏“π°√√¡°“√
2. æ≈µ”√«®‚∑¥”√ß»—°¥‘Ï  π‘≈§ŸÀ“ °√√¡°“√
3. π“ß‡°»‘π’  «‘±Ÿ√™“µ‘ °√√¡°“√
4. ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π ‡≈¢“πÿ°“√
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Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫

1.  Õ∫∑“π„Àâ ∫¡®.°øº. ¡’°“√√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘πÕ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß·≈–‡æ’¬ßæÕ
2.  Õ∫∑“π„Àâ ∫¡®.°øº. ¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π (Internal Control) ·≈–°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π

(Internal Audit) ∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘º≈
3.  Õ∫∑“π„Àâ ∫¡®.°øº. ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬À≈—°∑√—æ¬å·≈–µ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ¢âÕ

°”Àπ¥¢Õßµ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å À√◊Õ°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∏ÿ√°‘®¢Õß ∫¡®.°øº.
4. æ‘®“√≥“ §—¥‡≈◊Õ° ‡ πÕ·µàßµ—Èß·≈–‡ πÕ§à“µÕ∫·∑πºŸâ Õ∫∫—≠™’¢Õß ∫¡®.°øº.
5. æ‘®“√≥“°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß ∫¡®.°øº. „π°√≥’∑’Ë‡°‘¥√“¬°“√∑’Ë‡°’Ë¬«‚¬ß°—π À√◊Õ√“¬°“√

∑’ËÕ“®¡’§«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå „Àâ¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß·≈–§√∫∂â«π
6. ®—¥∑”√“¬ß“π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ‚¥¬‡ªî¥‡º¬‰«â„π√“¬ß“π

ª√–®”ªï¢Õß ∫¡®.°øº. ´÷Ëß√“¬ß“π¥—ß°≈à“«µâÕß≈ßπ“¡‚¥¬ª√–∏“π°√√¡°“√µ√«® Õ∫
7.  ªØ‘∫—µ‘°“√Õ◊Ëπ„¥µ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº. ¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–

°√√¡°“√µ√«® Õ∫

§≥–°√√¡°“√ √√À“
§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®. °øº. ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß  ¥—ßπ’È :
1. ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ª√–∏“π°√√¡°“√

(π“¬™—¬Õπ—πµå   ¡ÿ∑«≥‘™)

2. æ≈µ”√«®‚∑¥”√ß»—°¥‘Ï  π‘≈§ŸÀ“ °√√¡°“√
3. π“¬ ÿ®√‘µ  ªí®©‘¡π—π∑å °√√¡°“√
4. π“ß«≥’   —¡æ—π∏“√—°…å °√√¡°“√
5. π“¬»“π‘µ  √à“ßπâÕ¬ °√√¡°“√
6. ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ‡≈¢“πÿ°“√

Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√ √√À“

1. æ‘®“√≥“·≈–‡ πÕ™◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡À¡“– ¡µàÕ§≥–°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ
∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº. „π°√≥’∑’Ëµ”·Àπàß«à“ß≈ß À√◊Õ
‡π◊ËÕß®“°§√∫«“√– ·≈–‡π◊ËÕß®“°°√≥’Õ◊ËπÊ

2. æ‘®“√≥“‡ πÕ™◊ËÕæπ—°ß“π¢Õß ∫¡®.°øº. „Àâ·°à§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº. ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“
·µàßµ—Èß„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à ºŸâ™à«¬ºŸâ®—¥°“√„À≠à À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª

§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π
§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº. ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß  ¥—ßπ’È :
1. ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ ª√–∏“π°√√¡°“√

(π“¬™—¬Õπ—πµå   ¡ÿ∑«≥‘™)

2. π“ß«≥’   —¡æ—π∏“√—°…å °√√¡°“√
3. π“¬·≈   ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå °√√¡°“√
4. ºŸâ™à«¬°√√¡°“√ºŸâÕ”π«¬°“√„À≠à∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ‡≈¢“πÿ°“√
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Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π

æ‘®“√≥“π‚¬∫“¬∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§à“µÕ∫·∑π·≈–º≈ª√–‚¬™πå¢Õß°√√¡°“√  °√√¡°“√ √√À“·≈–
°√√¡°“√°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π ‡ πÕµàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ºŸâ∂◊ÕÀÿâπ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘

§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß
§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®. °øº. ‰¥â¡’¡µ‘·µàßµ—Èß  ¥—ßπ’È :
1. π“¬≥Õ§ÿ≥   ‘∑∏‘æß»å ª√–∏“π°√√¡°“√
2. π“¬æ‘™—¬  ™ÿ≥À«™‘√ √Õßª√–∏“π°√√¡°“√
3. π“¬»“π‘µ  √à“ßπâÕ¬ °√√¡°“√
4. π“ß‡°»‘π’  «‘±Ÿ√™“µ‘ °√√¡°“√
5. π“ß “« ÿ∏“√—µπå  Õ—ß®—π∑√å‡æÁ≠ ‡≈¢“πÿ°“√

Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß

1. ¥”‡π‘π°“√„Àâ¡—Ëπ„®«à“ ∫¡®.°øº. ¡’°√Õ∫°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß∑’Ë‡æ’¬ßæÕ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
´÷Ëß√«¡∂÷ßπ‚¬∫“¬·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕ„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡§«“¡‡ ’Ë¬ß∑—ÈßÀ¡¥∑’ËÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ ∫¡®. °øº.

2.  Õ∫∑“ππ‚¬∫“¬·≈–√–∫∫§«∫§ÿ¡´÷Ëß®—¥µ—Èß‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π°“√∫√‘À“√ ·≈–°“√§«∫§ÿ¡§«“¡‡ ’Ë¬ß
√«¡∂÷ß°√–∫«π°“√µ√«® Õ∫·≈–√“¬ß“πº≈

3. °”°—∫¥Ÿ·≈„Àâ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°√Õ∫°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß
4.  Õ∫∑“π°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡‡ ’Ë¬ßµàÕÀπà«¬ß“π°”°—∫¥Ÿ·≈·≈– “∏“√≥–
5. ¡’Õ”π“®·µàßµ—ÈßÀ√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„Àâ∫ÿ§§≈„¥∫ÿ§§≈Àπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬§π°√–∑”°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß

„¥·∑π§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ßµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√‰¥â ·≈–§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß  “¡“√∂
¬°‡≈‘° ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õ·°â‰¢Õ”π“®π—Èπ Ê ‰¥â

6. ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπ„¥‡°’Ë¬«°—∫°“√§«∫§ÿ¡·≈–∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß¢Õß ∫¡®.°øº. µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫
À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√¢Õß ∫¡®.°øº.

°“√ª√–‡¡‘πº≈µπ‡Õß¢Õß§≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑
„πªï 2548  ∫¡®.°øº. ‰¥â¡’°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∑’Ë¡ÿàß‡πâπ„Àâ°“√ª√–‡¡‘πº≈

 “¡“√∂ –∑âÕπ∂÷ßª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’ ‚¥¬§≥–°√√¡°“√‰¥â
ª√–‡¡‘π‡ªìπ 2 ·∫∫ §◊Õ ·∫∫ª√–‡¡‘πµπ‡Õß·∫∫√“¬∫ÿ§§≈ (Self Assessment) ·≈– ·∫∫ª√–‡¡‘πº≈
§≥–°√√¡°“√ (Board Evaluation) ¥—ßπ’È :

Ô ·∫∫ª√–‡¡‘πµπ‡Õß·∫∫√“¬∫ÿ§§≈ (Self Assessment) ª√–°Õ∫¥â«¬À—«¢âÕ„π°“√ª√–‡¡‘π®”π«π
6 À—«¢âÕ §◊Õ §«“¡‚¥¥‡¥àπ„π§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ (Core Competency) §«“¡‡ªìπÕ‘ √– (Independence)
§«“¡æ√âÕ¡„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√°‘® (Preparedness) §«“¡‡Õ“„®„ àµàÕÀπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ (Practices
as a Director) °“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π§≥–°√√¡°“√ (Committee Activities) ·≈–§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√
æ—≤π“Õß§å°√ (Development of Organization) ‚¥¬º≈°“√ª√–‡¡‘π„π¿“æ√«¡∑—Èß 6 À—«¢âÕ Õ¬Ÿà„π
‡°≥±å¥’‡¬’Ë¬¡

Ô ·∫∫ª√–‡¡‘πº≈§≥–°√√¡°“√ (Board Evaluation) ª√–°Õ∫¥â«¬À—«¢âÕ„π°“√ª√–‡¡‘π®”π«π
4 À—«¢âÕ §◊Õ °“√ª√–™ÿ¡·≈–§≥–°√√¡°“√ °“√ ◊ËÕ “√ ¢—ÈπµÕπ°“√∑”ß“π ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ΩÉ“¬∫√‘À“√
‚¥¬º≈°“√ª√–‡¡‘π„π¿“æ√«¡ ∑—Èß 4 À—«¢âÕ Õ¬Ÿà„π‡°≥±å¥’‡¬’Ë¬¡
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§≥–°√√¡°“√
π“¬™—¬Õπ—πµå  ¡ÿ∑«≥‘™ Õ“¬ÿ 61 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- Ph.D. University of Wisconsin (Madison), U.S.A.
- M.A. University of Wisconsin (Madison), U.S.A.
- B.A. Victoria University of Wellington, New Zealand

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2539 - ªí®®ÿ∫—π : ºŸâ∫—ß§—∫°“√«™‘√“«ÿ∏«‘∑¬“≈—¬
- 2546 - 2548 : Õÿªπ“¬°√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π
- 2548 - ªí®®ÿ∫—π : π“¬°√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ‡¡.¬. 2547

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡‘.¬. 2548

π“¬≥Õ§ÿ≥   ‘∑∏‘æß»å Õ“¬ÿ 52 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- «‘»«°√√¡»“ µ√å∫—≥±‘µ (‡§√◊ËÕß°≈) ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- M.S. (M.E.) Oregon State University, U.S.A.
- Ph.D. (M.E.) Oregon State University, U.S.A.
- ª√‘≠≠“∫—µ√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ («ªÕ.) √ÿàπ∑’Ë 47

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2544 - 2546 : √ÕßÕ∏‘°“√∫¥’ ΩÉ“¬«‘™“°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡™’¬ß„À¡à
- 2546 - ªí®®ÿ∫—π : √Õßª≈—¥°√–∑√«ßæ≈—ßß“π

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ‡¡.¬. 2547

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡‘.¬. 2548

æ≈µ”√«®‚∑¥”√ß»—°¥‘Ï  π‘≈§ŸÀ“ Õ“¬ÿ 62 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- √—∞ª√–»“ π»“ µ√å (π√µ.)
- À≈—° Ÿµ√ Finance for Non-Finance Director

 ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD)
- À≈—° Ÿµ√ Director Accreditation Program : DAP (IOD)
- À≈—° Ÿµ√ Audit Committee Program (IOD)

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2541 - 2543 : ºŸâ™à«¬ºŸâ∫—≠™“°“√
- 2543 - 2545 : √ÕßºŸâ∫—≠™“°“√π§√∫“≈
- 2545 - 2546 : ºŸâ∫—≠™“°“√µ”√«®π§√∫“≈
- 2546 - 2547 : √Õßª√–∏“π°√√¡°“√Õß§å°“√§≈—ß ‘π§â“

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ‡¡.¬. 2547

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡‘.¬. 2548
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π“¬®ÿ≈ ‘ßÀå  « —πµ ‘ßÀå Õ“¬ÿ 55 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- Master of Comparative Law, University of Illinois, U.S.A.
- π‘µ‘»“ µ√å∫—≥±‘µ (‡°’¬√µ‘π‘¬¡) ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- π.∫.∑.  ”π—°Õ∫√¡»÷°…“°ÆÀ¡“¬·Ààß‡πµ‘∫—≥±‘µ¬ ¿“
- ª√‘≠≠“∫—µ√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√
- À≈—° Ÿµ√ Director Certification Program  ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π

°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD)
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2543  :  Õ∏‘∫¥’Õ—¬°“√ΩÉ“¬µà“ßª√–‡∑»
- 2545  :  Õ∏‘∫¥’Õ—¬°“√ΩÉ“¬§¥’Õ—¬°“√ Ÿß ÿ¥
- 2547  :  Õ∏‘∫¥’Õ—¬°“√ΩÉ“¬ª√÷°…“  ”π—°ß“π∑’Ëª√÷°…“°ÆÀ¡“¬
- 2548  :  ºŸâµ√«®√“™°“√Õ—¬°“√    ”π—°ß“πºŸâµ√«®√“™°“√Õ—¬°“√
- 2548 - ªí®®ÿ∫—π : √ÕßÕ—¬°“√ Ÿß ÿ¥   ”π—°ß“πÕ—¬°“√ Ÿß ÿ¥

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 ‡¡.¬. 2547

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡‘.¬. 2548

π“¬æ‘™—¬  ™ÿ≥À«™‘√ Õ“¬ÿ 56 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- ª√‘≠≠“‚∑∫√‘À“√∏ÿ√°‘® Indiana University of Pennsylvania,
U.S.A.

- ª√‘≠≠“µ√’ ∫™∫. (°“√∫—≠™’) ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
- À≈—° Ÿµ√°“√ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√¿“§√—∞√à«¡‡Õ°™π √ÿàπ 4313
- ª√‘≠≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï∑“ß∫—≠™’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2544 - ªí®®ÿ∫—π : √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à°“√‡ß‘π·≈–∫—≠™’
Õß§å°√ ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π)

- 2546 - ªí®®ÿ∫—π : °√√¡°“√·≈–√—°…“°“√°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à
∫√‘…—∑ ∫“ß®“°ªî‚µ√‡≈’¬¡ ®”°—¥ (¡À“™π)

- 2547 - ªí®®ÿ∫—π : °√√¡°“√∫√‘…—∑ ‰∑¬≈Ÿâ∫‡∫  ®”°—¥ (¡À“™π)
- 2547 - ªí®®ÿ∫—π : §≥–°√√¡°“√‡®√®“‡æ◊ËÕ®– ◊́ÈÕ§◊π —¡ª∑“π

°“√‡¥‘π√∂
‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30  .§. 2547

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡‘.¬. 2548
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π“¬ ÿ®√‘µ  ªí®©‘¡π—π∑å Õ“¬ÿ 60 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- √—∞»“ µ√å¡À“∫—≥±‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
- √—∞»“ µ√å∫—≥±‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
- À≈—° Ÿµ√ Director Accreditation Program (DAP)

 ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD)
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2536  :  ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥π§√æπ¡
- 2537  :  ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ππ∑∫ÿ√’
- 2539  :  ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’
- 2544  :  Õ∏‘∫¥’°√¡°“√æ—≤π“™ÿ¡™π
- 2545  :  Õ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß
- 2548 - ªí®®ÿ∫—π : ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ‡¡.¬. 2547

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡‘.¬. 2548

π“ß«≥’   —¡æ—π∏“√—°…å Õ“¬ÿ 61 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- Ph.D. Oregon State University, U.S.A.
- M.Sc. (Soil Science) Oregon State University U.S.A.
- «‘∑¬“»“ µ√å∫—≥±‘µ (ª∞æ’«‘∑¬“) ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å
- À≈—° Ÿµ√ Director Accreditation Program (DAP)

 ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD)
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2532 - 2535 : ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠æ‘‡»…¥â“π‡»√…∞»“ µ√å°“√«“ß·ºπ
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√æ—≤π“°“√‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘

- 2535 - 2540 : ºŸâÕ”π«¬°“√°Õßπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
 ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

- 2540 - 2545 : √Õß‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
- 2545 - 2547 : ‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°ß“ππ‚¬∫“¬·≈–·ºπ∑√—æ¬“°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ‡¡.¬. 2547

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡‘.¬. 2548
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π“¬·≈  ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå Õ“¬ÿ 58 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- ª√‘≠≠“‚∑ (Development Studies)  ∂“∫—π —ß§¡»“ µ√å °√ÿß‡Œ°
ª√–‡∑»‡π‡∏Õ√å·≈π¥å

- √—∞»“ µ√å∫—≥±‘µ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- À≈—° Ÿµ√ Audit Committee Program ·≈– Finance for Non-

Finance Director  ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD)
- À≈—° Ÿµ√ Director Accreditation Program ¢Õß IOD

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2516 - ªí®®ÿ∫—π : ºŸâ¥”‡π‘π°“√Õ∫√¡À≈—° Ÿµ√·√ßß“π —¡æ—π∏å
 ”À√—∫ºŸâπ” À¿“æ·√ßß“π·≈– À≈—° Ÿµ√°“√
∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈·≈–·√ßß“π —¡æ—π∏å §≥–
‡»√…∞»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

: Õ“®“√¬åæ‘ ‡»…¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°√‘°·≈–
¡À“«‘∑¬“≈—¬ÀÕ°“√§â“‰∑¬

: «‘∑¬“°√ ∂“∫—πæ—≤π“¢â“√“™°“√µ”√«® °Õß
°‘®°“√æ≈‡√◊Õπ °Õß∑—æ∫°«‘∑¬“≈—¬°“√
ª°§√Õß ·≈–«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√

- 2530 - ªí®®ÿ∫—π : √Õß»“ µ√“®“√¬å (ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬åæ—≤π“
·√ßß“π·≈–°“√®—¥°“√) §≥–‡»√…∞»“ µ√å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ‡¡.¬. 2547

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡‘.¬. 2548

π“¬∫ÿ≠»—°¥‘Ï  ‡®’¬¡ª√’™“ Õ“¬ÿ 56 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- ∫—≠™’∫—≥±‘µ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- MBA The University of Santa Clara, San Jose, CA., U.S.A.
- ª√‘≠≠“∫—µ√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ («ª√Õ. 4111)

ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2544  :  √ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡ √√æ“°√
- 2545  :  ºŸâµ√«®√“™°“√°√–∑√«ß°“√§≈—ß
- 2546  :  √Õßª≈—¥°√–∑√«ß°“√§≈—ß
- 2547 - ªí®®ÿ∫—π : Õ∏‘∫¥’°√¡∫—≠™’°≈“ß  °√–∑√«ß°“√§≈—ß
- 2546 - 2548 : °√√¡°“√ °“√√∂‰ø·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
- 2547 - ªí®®ÿ∫—π : ª√–∏“π°√√¡°“√ ∏π“§“√ÕÕ¡ ‘π

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ¡.§. 2548

æâπ®“°µ”·Àπàß«—π∑’Ë 19 æ.§. 2548
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π“¬æ≈–   ÿ¢‡«™ Õ“¬ÿ 65 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- «‘»«°√√¡»“ µ√å∫—≥±‘µ (‡°’¬√µ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ 2) «‘»«°√√¡‰øøÑ“
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬

- M.S. (Industrial Engineering : Operation Research)
Oregon State University, U.S.A.

- ª√‘≠≠“∫—µ√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ À≈—° Ÿµ√¿“§√—∞
√à«¡‡Õ°™π (ª√Õ.333)

- Cert.in Advanced Management Program, Harvard
Business School, Harvard University, U.S.A.

- «‘»«°√√¡»“ µ√å ¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ°‘µµ‘¡»—°¥‘Ï ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2529 - 2532 : √ÕßºŸâ«à“°“√¥â“π°“√®—¥À“·≈–°≈—ËππÈ”¡—π ªµ∑.
- 2535 - 2538 : ºŸâ®—¥°“√„À≠à∏ÿ√°‘®πÈ”¡—π ªµ∑.
- 2538 - 2542 : ºŸâ«à“°“√°“√ªî‚µ√‡≈’¬¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
- 2545 - ªí®®ÿ∫—π : ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑ Õ–‚√‡¡µ‘° å (ª√–‡∑»‰∑¬) ®”°—¥ (¡À“™π)

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ‡¡.¬. 2547

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24 ¡‘.¬. 2548

§√∫«“√–«—π∑’Ë 21 °—π¬“¬π 2548 (Õ“¬ÿ§√∫ 65 ªï)

π“¬»“π‘µ  √à“ßπâÕ¬ Õ“¬ÿ  57 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- «‘»«°√√¡»“ µ√å¡À“∫—≥±‘µ (Industrial Engineering)
Pennsylvania State University, U.S.A.

- ‡»√…∞»“ µ√å∫—≥±‘µ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™
- «‘»«°√√¡»“ µ√å∫—≥±‘µ («‘»«°√√¡Õÿµ “À°√√¡)

®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- À≈—° Ÿµ√ Director Accreditation Program  ¡“§¡ àß‡ √‘¡

 ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD)
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2546 : Õ∏‘∫¥’°√¡∫—≠™’°≈“ß
- 2547 - ªí®®ÿ∫—π : √Õßª≈—¥°√–∑√«ß°“√§≈—ß

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18  .§. 2548
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π“ß‡°»‘π’  «‘±Ÿ√™“µ‘ Õ“¬ÿ 58 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- ª√‘≠≠“‚∑ (∫√‘À“√∏ÿ√°‘®) University of Texas at Austin, U.S.A.
- æ“≥‘™¬»“ µ√å∫—≥±‘µ (‡°’¬√µ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫Àπ÷Ëß) °“√‡ß‘π·≈–°“√

∏π“§“√  ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2547 - ªí®®ÿ∫—π : §≥∫¥’ §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’
¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ ∫¡®.°øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 °.¬. 2548

π“¬‰°√ ’Àå  °√√≥ Ÿµ Õ“¬ÿ 58 ªï

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡

- «‘»«°√√¡»“ µ√å¡À“∫—≥±‘µ («‘»«°√√¡‰øøÑ“) University of Wash
ington, U.S.A.

- «‘»«°√√¡»“ µ√å∫—≥±‘µ («‘»«°√√¡‰øøÑ“) ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- ª√‘≠≠“∫—µ√«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√ √ÿàπ∑’Ë 43
- ª√–°“»π’¬∫—µ√À≈—° Ÿµ√ Advanced Management Program (AMP),

Harvard Business School, Harvard University, U.S.A.
- À≈—° Ÿµ√ Director Certification Program (DCP)  ¡“§¡ àß‡ √‘¡

 ∂“∫—π °√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬ (IOD)
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π

- 2541 - 2543 : ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√√–∫∫ àß °øº.
- 2543 - 2545 : ºŸâ®—¥°“√„À≠à∏ÿ√°‘®∫”√ÿß√—°…“ °øº.
- 2545 - 2546 : °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥

(¡À“™π)
- 2547 : √ÕßºŸâ«à“°“√π‚¬∫“¬·≈–·ºπ
- 2547 - ªí®®ÿ∫—π : ºŸâ«à“°“√°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬

‰¥â√—∫°“√·µàßµ—Èß‡ªìπ°√√¡°“√ °øº. ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6 °.¬. 2547
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§≥–ºŸâ∫√‘À“√

π“¬‰°√ ’Àå °√√≥ Ÿµ

Õ“¬ÿ  58 ªï
ºŸâ«à“°“√
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ª√‘≠≠“‚∑ «‘»«°√√¡»“ µ√å  “¢“«‘»«°√√¡‰øøÑ“

University of Washington  À√—∞Õ‡¡√‘°“
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‰øøÑ“

®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- ª√‘≠≠“∫—µ√ À≈—° Ÿµ√«‘∑¬“≈—¬°“√ªÑÕß°—π√“™-

Õ“≥“®—°√ («ªÕ.) «‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√
- Director Certification Program

 ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬
- Advanced Management Program

(AMP), Harvard Business School, U.S.A.
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- ºŸâ«à“°“√°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬
- √ÕßºŸâ«à“°“√π‚¬∫“¬·≈–·ºπ
- √ÕßºŸâ«à“°“√ª√–®” ”π—°ºŸâ«à“°“√ ∑”Àπâ“∑’Ë Chief

Planning Officer (CPO)
- «‘»«°√√–¥—∫ 14  —ß°—¥ºŸâ«à“°“√ ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë∫√‘…—∑

º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π)
- ºŸâ®—¥°“√„À≠à∏ÿ√°‘®∫”√ÿß√—°…“
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√√–∫∫ àß
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫”√ÿß√—°…“√–∫∫ àß

π“¬°‘µµ‘    ‘√‘°«‘π

Õ“¬ÿ  59 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√∏ÿ√°‘®æ—≤π“
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ª√‘≠≠“‚∑ «‘»«°√√¡»“ µ√å Structural Engineering and Mechanics

 ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’·Ààß‡Õ‡™’¬
- ª√‘≠≠“µ√’  «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‚¬∏“ (‡°’¬√µ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ 2)

®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- Director Certification Program  ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬
- À≈—° Ÿµ√ Advanced Management Program (AMP), Harvard Business

School  À√—∞Õ‡¡√‘°“
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√Õ“«ÿ‚ °≈ÿà¡æ—≤π“
- √ÕßºŸâ®—¥°“√„À≠àæ—≤π“√–∫∫ àß
- √ÕßºŸâ«à“°“√æ—≤π“√–∫∫ àß
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“
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π“¬≥√ß§å    ’µ ÿ«√√≥

Õ“¬ÿ  57 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ª√‘≠≠“‚∑  «‘»«°√√¡»“ µ√å  Mechanical and Aerospace

Engineering, Illinois Institute of  Technology, U.S.A.
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‡§√◊ËÕß°≈ (‡°’¬√µ‘π‘¬¡

Õ—π¥—∫ 2)  ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- Director Certification Program   ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π

°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬
- Positioning Utility Executives for Change (PUEC),

University of Idaho, U.S.A.
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√Õ“«ÿ‚ °≈ÿà¡º≈‘µ‰øøÑ“
- ºŸâ®—¥°“√„À≠à∏ÿ√°‘®∫”√ÿß√—°…“
- ºŸâ™à«¬ºŸâ®—¥°“√„À≠à∏ÿ√°‘®∫”√ÿß√—°…“

π“¬§”ºÿ¬   ®’√“√–√◊Ëπ»—°¥‘Ï

Õ“¬ÿ  59 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√∏ÿ√°‘®√–∫∫ àß
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‰øøÑ“ ◊ËÕ “√

(‡°’¬√µ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ 2)  ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- °“√∫√‘À“√ß“π¿“§√—∞ ·≈–°ÆÀ¡“¬¡À“™π

 ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“
- Senior Executive Program (SEP)   ∂“∫—π∫—≥±‘µ

∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√Õ“«ÿ‚ °≈ÿà¡√–∫∫ àß
- √ÕßºŸâ«à“°“√∏ÿ√°‘®√–∫∫ àß
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√√–∫∫ àß
- ºŸâ™à«¬ºŸâ®—¥°“√„À≠à∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“ 1- ‚√ß‰øøÑ“
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π“¬¢®√»—°¥‘Ï  ‚Àµ√¿«“ππ∑å

Õ“¬ÿ  59 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√·ºπß“π
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- Ph.D. (Electrical Engineering), University of

Missouri-Columbia, U.S.A.
- M.S. (Electrical Engineering), Oregon State

University, U.S.A.
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‰øøÑ“

(‡°’¬√µ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ 2)  ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- Master of Management    ∂“∫—π∫—≥±‘µ

∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å
- π.∫.∑.  ”π—°Õ∫√¡»÷°…“°ÆÀ¡“¬·Ààß‡πµ‘∫—≥±‘µ¬ ¿“
- ª√‘≠≠“µ√’ π‘µ‘»“ µ√å  ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“¡§”·Àß
- °“√Õ∫√¡æ‘‡»… «‘∑¬“≈—¬°“√∑—æÕ“°“»   ∂“∫—π«‘™“

°“√∑À“√Õ“°“»™—Èπ Ÿß
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√·ºπß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√π‚¬∫“¬·≈–·ºπ
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√æ—≤π“∏ÿ√°‘®

π“¬ —π∑—¥  ®‘√“¬ÿ«—≤πå

Õ“¬ÿ  60 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√∫—≠™’
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ª√‘≠≠“µ√’ ∫—≠™’  ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- Program for Management (PMD), Harvard

Business School   À√—∞Õ‡¡√‘°“
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π
- √ÕßºŸâ«à“°“√°“√‡ß‘π
- √ÕßºŸâ«à“°“√∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫—≠™’·≈–°“√‡ß‘π

π“¬æ‘™—¬  ®ÿ≈æß»∏√

Õ“¬ÿ  59 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√∫√‘À“√
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
-  ª√–°“»π’¬∫—µ√™—Èπ Ÿß  °“√∫√‘À“√ß“π¿“§√—∞·≈–°ÆÀ¡“¬¡À“™π   ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“
-  ª√–°“»π’¬∫—µ√À≈—° Ÿµ√π—°∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß (Senior Executive Program)   ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®

»»‘π∑√å  ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- ª√–°“»π’¬∫—µ√ °“√∫√‘À“√ß“πµ”√«®™—Èπ Ÿß   ∂“∫—πæ—≤π“¢â“√“™°“√µ”√«®
- ª√–°“»π’¬∫—µ√ À≈—° Ÿµ√æ—≤π“ —¡æ—π∏å√–¥—∫ºŸâ∫√‘À“√ ‚√ß‡√’¬π°‘®°“√æ≈‡√◊Õπ∑À“√∫°  °Õß∑—æ∫°
- ª√–°“»π’¬∫—µ√ À≈—° Ÿµ√°“√ªØ‘∫—µ‘°“√®‘µ«‘∑¬“ ΩÉ“¬Õ”π«¬°“√   ∂“∫—π®‘µ«‘∑¬“§«“¡¡—Ëπ§ß   ∂“∫—π«‘™“

°“√ªÑÕß°—πª√–‡∑»  °Õß∫—≠™“°“√∑À“√ Ÿß ÿ¥
- ª√‘≠≠“µ√’ π‘µ‘»“ µ√å  ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√∫√‘À“√    ∑”Àπâ“∑’Ë‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√  °øº.
   ·≈–∑”Àπâ“∑’Ë ‚¶…°  °øº.
- √ÕßºŸâ«à“°“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈·≈–∫√‘À“√ ∑”Àπâ“∑’Ë‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√ °øº.
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫ÿ§§≈  ∑”Àπâ“∑’Ë‡≈¢“πÿ°“√§≥–°√√¡°“√ °øº.
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫ÿ§§≈
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π“¬«ÿ≤‘™—¬   ‡Õ°· ß»√’

Õ“¬ÿ  59 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√æ—≤π“‚√ß‰øøÑ“
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‰øøÑ“ ◊ËÕ “√

®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√æ—≤π“‚√ß‰øøÑ“
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√«‘»«°√√¡‚√ß‰øøÑ“
- ºŸâ™à«¬ºŸâ®—¥°“√„À≠à∏ÿ√°‘®«‘»«°√√¡‚§√ß°“√

π“ß “« ÿ∏“√—µπå   Õ—ß®—π∑√å‡æÁ≠

Õ“¬ÿ  58 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√æ—≤π“√–∫∫ àß
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‰øøÑ“ ◊ËÕ “√

(‡°’¬√µ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ 2)  ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- Director Certification Program   ¡“§¡ àß‡ √‘¡

 ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬
- ª√–°“»π’¬∫—µ√™—Èπ Ÿß  °“√∫√‘À“√‡»√…∞°‘® “∏“√≥– ”À√—∫

π—°∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß   ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√æ—≤π“√–∫∫ àß
- √ÕßºŸâ«à“°“√§«∫§ÿ¡√–∫∫
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√§«∫§ÿ¡√–∫∫°”≈—ß‰øøÑ“
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫”√ÿß√—°…“√–∫∫ àß

π“¬‰æ∫Ÿ≈¬å   ‡∑æ¡ß§≈

Õ“¬ÿ  60 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√‚√ß‰øøÑ“
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‡§√◊ËÕß°≈ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- À≈—° Ÿµ√π—°∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß (À≈—° Ÿµ√∑’Ë 1)   ∂“∫—πæ—≤π“¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√‚√ß‰øøÑ“
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√‰øøÑ“æ≈—ßπÈ”
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßπÈ”
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π“¬ ¡∫—µ‘  »“πµ‘®“√’

Õ“¬ÿ  56 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√·≈–∫”√ÿß√—°…“
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- Master of Engineering (Mechanical Engineering),

Lamar University, U.S.A.
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å  «‘»«°√√¡‡§√◊ËÕß°≈

¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å
- Director Certification Program   ¡“§¡ àß‡ √‘¡

 ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬
- Senior Executive Development Program - 1

 À√—∞Õ‡¡√‘°“
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√·≈–∫”√ÿß√—°…“
- ºŸâ™à«¬ºŸâ®—¥°“√„À≠à‚√ß‰øøÑ“ 1
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√‚√ß‰øøÑ“ 1
- ºŸâ™à«¬ºŸâ®—¥°“√„À≠à∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“ 1 - ‚√ß‰øøÑ“

π“¬ À“¬  √—°‡À¬â“

Õ“¬ÿ  59 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‡À¡◊Õß·√à

®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- Director Certification Program   ¡“§¡ àß‡ √‘¡

 ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬
- Senior Executive Program (SEP)   ∂“∫—π∫—≥±‘µ

∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å
- Õ∫√¡¥â“π‡À¡◊Õß∂à“πÀ‘π  ‚¥¬∑ÿπ‚§≈—¡‚∫

ª√–‡∑»ÕÕ ‡µ√‡≈’¬
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
- ºŸâ™à«¬ºŸâ®—¥°“√„À≠à∏ÿ√°‘®‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß - °“√º≈‘µ

ºŸâ∫√‘À“√∑’Ë‡°…’¬≥Õ“¬ÿ„πªï 2548

1. π“¬≥√ß§å»—°¥‘Ï   «‘‡™…∞åæ—π∏ÿå

¥”√ßµ”·Àπàß √ÕßºŸâ«à“°“√∏ÿ√°‘®æ—≤π“
µ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 ¡°√“§¡ 2547 - 30 °—π¬“¬π 2548
§√∫‡°…’¬≥Õ“¬ÿ  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2548
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π“¬«‘π‘®   ·µßπâÕ¬

Õ“¬  54 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√§«∫§ÿ¡√–∫∫
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- Master of Science in Industrial Engineering,

University of Texas, U.S.A.
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å  «‘»«°√√¡‡§√◊ËÕß°≈

¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å
- Director Certification Program   ¡“§¡ àß‡ √‘¡

 ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬
- Senior Executive Development Program - 1

 À√—∞Õ‡¡√‘°“
- Advanced Management Program,  Harvard Business

School, U.S.A.
- Senior Executive Program (SEP)   ∂“∫—π∫—≥±‘µ

∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å
- À≈—° Ÿµ√À≈—°ª√–®”«‘∑¬“≈—¬°“√∑—æ∫°   ∂“∫—π«‘™“°“√

∑À“√∫°™—Èπ Ÿß
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√§«∫§ÿ¡√–∫∫
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√π‚¬∫“¬·≈–·ºπ
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√∫√‘À“√‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

π“¬®”πß§å  «ß»å «à“ß

Õ“¬ÿ  59 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√√–∫∫ àß
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‰øøÑ“°”≈—ß

(‡°’¬√µ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ 2)  ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- Director Certification Program   ¡“§¡ àß‡ √‘¡

 ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬
- À≈—° Ÿµ√ °“√∫√‘À“√ß“π¿“§√—∞·≈–°ÆÀ¡“¬¡À“™π

 ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√√–∫∫ àß
- ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√√–∫∫ àß

2. π“¬Õÿ¥√  ¢ÿπ«‘‰™¬

¥”√ßµ”·Àπàß √ÕßºŸâ«à“°“√æ—≤π“‚√ß‰øøÑ“
µ—Èß·µà«—π∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2546 - 30 °—π¬“¬π 2548
§√∫‡°…’¬≥Õ“¬ÿ  ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2548
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ºŸâ∫√‘À“√∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ °“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

π“¬∫ÿ≠™Ÿ   ¥‘‡√° ∂“æ√

Õ“¬ÿ  59 ªï
√ÕßºŸâ«à“°“√ ª√–®” ”π—°ºŸâ«à“°“√
°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ (°øº.)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- ºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ®“°ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… (Fellow Chartered Accountants,

England and Wales)
- ºŸâ Õ∫∫—≠™’√—∫Õπÿ≠“µ®“°ª√–‡∑»Õ—ß°ƒ… (Associate Chartered Accountants,

England and Wales)
- ª√‘≠≠“µ√’ ∫—≠™’ (‡°’¬√µ‘π‘¬¡Õ—π¥—∫ 2)  ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- À≈—° Ÿµ√ Director Certification Program   ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√

∫√‘…—∑‰∑¬
- ∫√‘≠≠“∫—µ√ À≈—° Ÿµ√ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√¿“§√—∞√à«¡‡Õ°™π (ª√Õ.)

«‘∑¬“≈—¬ªÑÕß°—π√“™Õ“≥“®—°√
- Finance for Senior Executives (FSE), Harvard Business School, U.S.A.
- Program for Management Development (PMD), Harvard Business

School, U.S.A.
- Senior Executive Program (SEP)   ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- √ÕßºŸâ«à“°“√ª√–®” ”π—°ºŸâ«à“°“√ ·≈– ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËºŸâ∫√‘À“√„À≠à¥â“π°“√‡ß‘π (CFO)
- √ÕßºŸâ«à“°“√ª√–®” ”π—°ºŸâ«à“°“√  ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“√“™∫ÿ√’‚Œ≈¥‘Èß ®”°—¥

(¡À“™π)  √—°…“°“√„πµ”·ÀπàßºŸâ∫√‘À“√„À≠à¥â“π°“√‡ß‘π
(CFO) ¢Õß °øº.  Õ’°µ”·ÀπàßÀπ÷Ëß
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ºŸâ∫√‘À“√∑’ËªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë∫√‘…—∑„π‡§√◊Õ °øº. ∑’Ë≈“ÕÕ°√–À«à“ßªï

π“¬‡©≈‘¡™—¬  √—µπ√—°…å

¥”√ßµ”·Àπàß «‘»«°√√–¥—∫ 14  —ß°—¥ºŸâ«à“°“√
ªØ‘∫—µ‘ß“π„πµ”·Àπàß °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à
∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π)
æâπ®“°µ”·Àπàß‡π◊ËÕß®“°ÕÕ°®“°ß“πµ“¡‚§√ß°“√ÕÕ°®“°ß“π
¥â«¬§«“¡¬‘π¥’∑—Èß ÕßΩÉ“¬ ‡¡◊ËÕ 1  ‘ßÀ“§¡ 2548

π“¬«‘»‘…Æå   Õ—§√«‘‡π§

Õ“¬ÿ  57 ªï
«‘»«°√√–¥—∫ 14   —ß°—¥ºŸâ«à“°“√
ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π)

§ÿ≥«ÿ≤‘°“√»÷°…“ Ÿß ÿ¥ / ª√–«—µ‘°“√Õ∫√¡
- Master of Management   ∂“∫—π∫—≥±‘µ∫√‘À“√∏ÿ√°‘®»»‘π∑√å
- ª√‘≠≠“µ√’ «‘»«°√√¡»“ µ√å «‘»«°√√¡‰øøÑ“°”≈—ß

®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬
- Director Certification Program   ¡“§¡ àß‡ √‘¡ ∂“∫—π°√√¡°“√∫√‘…—∑‰∑¬
- °“√∫√‘À“√‡»√…∞°‘® “∏“√≥– ”À√—∫π—°∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß   ∂“∫—πæ√–ª°‡°≈â“
ª√– ∫°“√≥å°“√∑”ß“π
- «‘»«°√√–¥—∫ 14   —ß°—¥ºŸâ«à“°“√  ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë ∫√‘…—∑ º≈‘µ‰øøÑ“ ®”°—¥ (¡À“™π)
- √ÕßºŸâ«à“°“√ªØ‘∫—µ‘°“√·≈–∫”√ÿß√—°…“
- ºŸâ™à«¬ºŸâ®—¥°“√„À≠àº≈‘µ‰øøÑ“ 1 - ‚√ß‰øøÑ“∫“ßª–°ß









§«“¡§≈àÕßµ—«
ç ‰øøÑ“ é ‡ªìπªí®®—¬æ◊Èπ∞“π ”§—≠∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ æ√âÕ¡∑—ÈßµâÕß¡’‡ ∂’¬√¿“æ∑’Ë¡—Ëπ§ß·≈–‡æ’¬ßæÕµàÕ

§«“¡µâÕß°“√ ¿“√°‘® °øº. ®÷ß¡‘‡§¬À¬ÿ¥π‘Ëß √«¡∑—ÈßµâÕß«“ß·ºπ·≈–¥”‡π‘π°“√‡™‘ß√ÿ°‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå·≈–§âπÀ“·À≈àßº≈‘µ
·≈–«“ß√–∫∫ “¬ àß∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡æ◊ËÕ√Õß√—∫§«“¡µâÕß°“√∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„πÕπ“§µ ®÷ß¡’°“√ª√—∫µ—«‡¢â“°—∫ ∂“π°“√≥å∑’Ë‡°‘¥
¢÷ÈπÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ™à«¬„Àâªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â√—∫°“√·°â‰¢Õ¬à“ß∑—π∑à«ß∑’
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°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√

°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ( °øº.) µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√π”À≈—°°“√°”°—∫¥Ÿ·≈
°‘®°“√∑’Ë¥’¡“„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√¥”‡π‘πß“π ‚¥¬¬÷¥¡—Ëπ„ππ‚¬∫“¬°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë‡ªìπ¡“µ√∞“π
 “°≈ 6 ª√–°“√ ‡æ◊ËÕ§«“¡‚ª√àß„ „π°“√∫√‘À“√®—¥°“√  ·≈–¡’¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë‡ªìπ “°≈  Õ—π®–π”
‰ª Ÿà°“√‡®√‘≠‡µ‘∫‚µÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π  §◊Õ

1. §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕº≈°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë (Accountability)
2. §«“¡ ”π÷°„πÀπâ“∑’Ë¥â«¬¢’¥§«“¡ “¡“√∂·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ∑’Ë‡æ’¬ßæÕ (Responsibility)
3. °“√ªØ‘∫—µ‘µàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬Õ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π (Equitable Treatment)
4. °“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë‚ª√àß„  (Transparency)
5. °“√¡’«‘ —¬∑—»πå (Vision)
6. ®√‘¬∏√√¡·≈–®√√¬“∫√√≥ (Ethics)

§≥–°√√¡°“√ °øº. ·≈–ΩÉ“¬∫√‘À“√ ‰¥â°”°—∫¥Ÿ·≈°“√∫√‘À“√ß“π‚¥¬§√Õ∫§≈ÿ¡À≈—° ”§—≠¢Õß
°“√°”°—∫¥Ÿ·≈°‘®°“√∑’Ë¥’¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ ¥—ßπ’È

§≥–°√√¡°“√ °øº.
§≥–°√√¡°“√ °øº. ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß®“°Àπà«¬ß“π¢Õß√—∞ ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ

§«“¡ “¡“√∂ ·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°‘®°“√ °øº.  ·≈–ºŸâ«à“°“√ °øº. ‡ªìπ
°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß  °√√¡°“√∑ÿ°§π¡’Õ‘ √–„π°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–°“√µ—¥ ‘π„® ‰¥â∫√‘À“√ß“π
¥â«¬§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ¡’§«“¡‚ª√àß„ µ√«® Õ∫‰¥â   ∑—Èßπ’È ª√–∏“π°√√¡°“√  ‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈‡¥’¬«°—π°—∫
ºŸâ«à“°“√  ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√∂à«ß¥ÿ≈„π°“√∫√‘À“√·≈–°“√ Õ∫∑“π°“√∫√‘À“√ß“π  ‚¥¬‰¥â°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ Õ”π“®
Àπâ“∑’Ë ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√·≈–ºŸâ«à“°“√ ÕÕ°®“°°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√
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§≥–°√√¡°“√œ ‰¥â°”Àπ¥«—πª√–™ÿ¡‰«â≈à«ßÀπâ“µ≈Õ¥ªï ‡æ◊ËÕ„Àâ°√√¡°“√‡¢â“ª√–™ÿ¡‚¥¬æ√âÕ¡
‡æ√’¬ß°—π ·≈–°”Àπ¥„Àâ®—¥ àßÀπ—ß ◊Õπ—¥ª√–™ÿ¡æ√âÕ¡√–‡∫’¬∫«“√–·≈–‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡„Àâ
°√√¡°“√≈à«ßÀπâ“°àÕπ«—πª√–™ÿ¡‰¡àπâÕ¬°«à“ 7 «—π   „πªï  2548  §≥–°√√¡°“√œ ‰¥âª√–™ÿ¡√«¡ 16  §√—Èß
‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡ª√–®”‡¥◊Õπ 14 §√—Èß ·≈–ª√–™ÿ¡«“√–æ‘‡»… 2 §√—Èß  ‚¥¬°√√¡°“√®–‡¢â“ª√–™ÿ¡∑ÿ°§√—Èß ¬°‡«âπ
°√≥’∑’Ëµ‘¥¿“√°‘®‡√àß¥à«π   §≥–°√√¡°“√œ  ‰¥âæ‘®“√≥“·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫°≈¬ÿ∑∏å·≈–π‚¬∫“¬∑’Ë ”§—≠
√«¡∂÷ß«—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–‡ªÑ“À¡“¬∑“ß°“√‡ß‘π·≈–·ºπß“πµà“ßÊ  æ√âÕ¡∑—Èß°”°—∫¥Ÿ·≈ΩÉ“¬∫√‘À“√„π°“√
¥”‡π‘π°‘®°“√µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°§≥–°√√¡°“√Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ  ·≈–‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√∑”ß“π
§≥–°√√¡°“√œ  ‰¥â·µàßµ—Èß°√√¡°“√™ÿ¥¬àÕ¬µà“ßÊ ‡æ◊ËÕ™à«¬°”°—∫¥Ÿ·≈√–∫∫°“√∫√‘À“√·≈–√–∫∫°“√
§«∫§ÿ¡¿“¬„π

§≥–°√√¡°“√œ  ‰¥â®—¥∑”√“¬ß“π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π ‡ªî¥‡º¬‰«â„π√“¬ß“π
ª√–®”ªï  ‰¥â·°à ß∫°“√‡ß‘π‡©æ“–·≈–ß∫°“√‡ß‘π√«¡¢Õß °øº. ´÷Ëß®—¥∑”¢÷Èπµ“¡¡“µ√∞“π°“√∫—≠™’∑’Ë
√—∫√Õß‚¥¬∑—Ë«‰ª √«¡∑—Èß “√ π‡∑»∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ëª√“°Ø„π√“¬ß“πª√–®”ªï   §≥–°√√¡°“√œ  ‡ÀÁπ«à“ √–∫∫
°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π °øº. ¡’‡æ’¬ßæÕ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘º≈  ∑”„Àâ‡™◊ËÕ¡—Ëπ‰¥â«à“ß∫°“√‡ß‘π¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕß‡™◊ËÕ∂◊Õ
‰¥â   ·≈–¡’°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ

®“°°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√ °øº. ¡’¿“«–ºŸâπ”·≈–«‘ —¬∑—»πå∑’Ë°«â“ß‰°≈ °øº. ®÷ß‰¥â√—∫√“ß«—≈
√—∞«‘ “À°‘®¥’‡¥àπª√–®”ªï 2548  2 √“ß«—≈ ®“°∑—ÈßÀ¡¥  3  √“ß«—≈   ‰¥â·°à   √“ß«—≈§≥–°√√¡°“√
√—∞«‘ “À°‘®¥’‡¥àπ·≈–√“ß«—≈√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë¡’ 2 °“√∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å°√¥’‡¥àπ ´÷Ëß°√–∑√«ß°“√§≈—ß®—¥¢÷Èπ
‡ªìπªï·√°
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√“¬ß“π°“√‡¢â“ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ªïß∫ª√–¡“≥ 2548

(1 ¡°√“§¡ - 23 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2548)

°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√¡’¥—ßπ’È

≈”¥—∫∑’Ë ™◊ËÕ- °ÿ≈ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√
°øº. µ√«® Õ∫ °≈—Ëπ°√Õß °“√‡ß‘π·≈–  √√À“√ÕßºŸâ«à“°“√  √√À“ºŸâ™à«¬

°“√®—¥´◊ÈÕ®—¥®â“ß °“√≈ß∑ÿπ ºŸâ«à“°“√·≈–
ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬

(®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ / (®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ / (®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ / (®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ / (®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ / (®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ /

®”π«π°“√ª√–™ÿ¡) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡)

1. π“¬™—¬Õπ—πµå 8 / 8 - - - 1 / 1 -
 ¡ÿ∑«≥‘™

2. π“¬æ≈–  ÿ¢‡«™ 6 / 8 - - 4 / 4 - -

3. π“¬ ÿ®√‘µ ªí®©—¡π—π∑å 6 / 8 - - - - -

4. π“ß«≥’  —¡æ—π∏“√—°…å 8 / 8 - - 4 / 4 - -

5. π“¬≥Õ§ÿ≥  ‘∑∏‘æß»å 8 / 8 - 6 / 6 3 / 4 1 / 1 3 / 3

6. π“¬®ÿ≈ ‘ßÀå « —πµ ‘ßÀå 8 / 8 6 / 6 6 / 6 - - -

7. æ≈µ”√«®‚∑¥”√ß»—°¥‘Ï 8 / 8 6 / 6 6 / 6 - 1 / 1 -

π‘≈§ŸÀ“

8. π“¬·≈ ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå 8 / 8 6 / 6 - - 1 / 1 -

9. π“¬∫ÿ≠»—°¥‘Ï ‡®’¬¡ª√’™“ * 3 / 5 - - - - -

10. π“¬æ‘™—¬ ™ÿ≥À«™‘√ 2 / 8 - - - - -

11. π“¬‰°√ ’Àå °√√≥ Ÿµ 8 / 8 - - - 1 / 1 -

*  π“¬∫ÿ≠»—°¥‘Ï  ‡®’¬¡ª√’™“  ¢Õ≈“ÕÕ°µ—Èß·µà«—π∑’Ë 19 æƒ…¿“§¡ 2548
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√“¬ß“π°“√‡¢â“ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√ ªïß∫ª√–¡“≥ 2548

(24 ¡‘∂ÿπ“¬π - 31 ∏—π«“§¡ æ.». 2548)

°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¢Õß§≥–°√√¡°“√¡’¥—ßπ’È

≈”¥—∫∑’Ë ™◊ËÕ- °ÿ≈ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√ §≥–°√√¡°“√
°øº. µ√«® Õ∫ ∫√‘À“√  √√À“ °”Àπ¥§à“µÕ∫·∑π ∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß

(®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ / (®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ / (®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ / (®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ / (®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ / (®”π«π‡¢â“ª√–™ÿ¡ /

®”π«π°“√ª√–™ÿ¡) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡) ®”π«π°“√ª√–™ÿ¡)

1. π“¬™—¬Õπ—πµå 8/8 - - - 1/1 -
 ¡ÿ∑«≥‘™

2. π“¬æ≈–   ÿ¢‡«™* 4/4 - - - - -
3. π“¬≥Õ§ÿ≥   ‘∑∏‘æß»å 8/8 - 8/8 - - 1/1
4. æ≈.µ.∑.¥”√ß»—°¥‘Ï 8/8 7/7 - - - -

π‘≈§ŸÀ“
5. π“¬®ÿ≈ ‘ßÀå  « —πµ ‘ßÀå 7/8 3/3 4/4 - - -
6. π“¬æ‘™—¬  ™ÿ≥À«™‘√ 6/8 - 6/8 - - 1/1
7. π“¬ ÿ®√‘µ   ªí®©‘¡π—π∑å 3/8 - - - - -
8. π“ß«≥’   —¡æ—π∏“√—°…å 8/8 - 7/8 - 1/1 -
9. π“¬·≈  ¥‘≈°«‘∑¬√—µπå 8/8 7/7 - - 1/1 -
10. π“¬»“π‘µ  √à“ßπâÕ¬ 6/6 - - - - 1/1
11. π“ß‡°»‘π’  «‘±Ÿ√™“µ‘ 5/5 3/4 - - - 1/1
12. π“¬‰°√ ’Àå  °√√≥ Ÿµ 7/8 - 6/8 - - -

*  π“¬æ≈–   ÿ¢‡«™  §√∫Õ“¬ÿ 65 ªï∫√‘∫Ÿ√≥å‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 21 °—π¬“¬π 2548

°“√√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π √“¬ß“π∑“ß°“√∫√‘À“√
°øº. ‰¥â®—¥∑”√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π ‰¥â·°à ß∫°“√‡ß‘π √“¬‰µ√¡“ ·≈–√“¬ªï ª√–°Õ∫¥â«¬ ß∫¥ÿ≈

ß∫°”‰√¢“¥∑ÿπ ß∫· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π à«π¢Õß∑ÿπ ß∫°√–· ‡ß‘π ¥ ·≈–À¡“¬‡Àµÿª√–°Õ∫ß∫°“√
‡ß‘π √«¡∑—Èß√“¬ß“πº≈°“√¥”‡π‘πß“πª√–®”‡¥◊Õπ ∫∑«‘‡§√“–Àå·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡ πÕ§≥–
°√√¡°“√µ√«® Õ∫‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“·≈– Õ∫∑“π ´÷Ëß§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫¡’§«“¡‡ÀÁπ Õ¥§≈âÕß°—∫ºŸâ Õ∫
∫—≠™’ ( µß.) «à“ß∫°“√‡ß‘π¢Õß °øº. ¡’§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ“¡∑’Ë§«√„π “√– ”§—≠µ“¡À≈—°°“√∫—≠™’∑’Ë√—∫√Õß
∑—Ë«‰ª

πÕ°®“°√“¬ß“π∑“ß°“√‡ß‘π·≈â« ¬—ß¡’√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√ (Management Information
System  MIS)  ‡™àπ ¢âÕ¡Ÿ≈°”≈—ßº≈‘µ  °“√º≈‘µ·≈–°“√®”Àπà“¬ °“√√—∫´◊ÈÕ‰øøÑ“ √–∫∫ àß°”≈—ß‰øøÑ“
‚§√ß°“√°àÕ √â“ß °“√®—¥°“√‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß Õ—µ√“°”≈—ß ‡ªìπµâπ ´÷Ëß‰¥âπ”‡ πÕºŸâ∫√‘À“√·µà≈–√–¥—∫µ“¡§«“¡
‡À¡“– ¡

°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π·≈–°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π
√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π

§≥–°√√¡°“√ °øº. ‰¥âµ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π ‚¥¬‡©æ“–°“√ àß
‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß°“√§«∫§ÿ¡∑’Ë¥’ ¥â«¬°“√„Àâ§«“¡ ”§—≠·≈–· ¥ßÕÕ°‡ªìπµ—«Õ¬à“ß¢Õß°“√
ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â«¬§«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ ¡’®√‘¬∏√√¡·≈–®√√¬“∫√√≥ ‡ªìπ°“√ √â“ß∫√√¬“°“»¢Õß°“√§«∫§ÿ¡
„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π °øº.  ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°§π‡°‘¥®‘µ ”π÷°∑’Ë¥’„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ‡¢â“„®¢Õ∫‡¢µ
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Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ‡Õß ·≈–ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬¥â«¬§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂·≈–∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ
Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ √«¡∑—ÈßªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬ π‚¬∫“¬ √–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘ ·≈–¢âÕ°”Àπ¥¥â“π®√‘¬∏√√¡·≈–
®√√¬“∫√√≥

√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π °øº. ¡’§«“¡‡æ’¬ßæÕ ‡À¡“– ¡ ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘º≈  Õ¥§≈âÕß°—∫
√–‡∫’¬∫§≥–°√√¡°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π ´÷Ëß‡ªìπÀ≈—°¡“µ√∞“π “°≈  ª√–°Õ∫¥â«¬Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√
§«∫§ÿ¡¿“¬„π   §◊Õ   ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß°“√§«∫§ÿ¡ (Control Environment)  °“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ß
(Risk Assessment) °‘®°√√¡°“√§«∫§ÿ¡ (Control Activities)  “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ (Information
& Communications) ·≈–°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈ (Monitoring)

°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π

°øº. ‰¥â®—¥„ÀâΩÉ“¬µ√«® Õ∫¿“¬„π ¡’Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ß“π°“√µ√«® Õ∫¿“¬„π„Àâ
‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π°“√ª√–°Õ∫«‘™“™’æµ√«® Õ∫¿“¬„π ·≈–¡’Õ‘ √–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡·ºπ°“√
µ√«® Õ∫ª√–®”ªï∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–ºŸâ«à“°“√

·ºπ°“√µ√«® Õ∫‰¥â®—¥∑”µ“¡°“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡ ’Ë¬ß ‚¥¬¡’°“√À“√◊Õ√à«¡°—∫ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß
º≈°“√µ√«® Õ∫æ√âÕ¡¢âÕ‡ πÕ·π–‰¥â√“¬ß“πµàÕºŸâ∫√‘À“√¢ÕßÀπà«¬√—∫µ√«® ·≈– √ÿª‡ πÕ§≥–
°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ·≈–ºŸâ«à“°“√ ∑ÿ°‰µ√¡“ ·≈–π”‡ πÕ§≥–°√√¡°“√ °øº. ‡æ◊ËÕ∑√“∫ ¬°‡«âπ°√≥’
µ√«®æ∫°“√∑ÿ®√‘µÀ√◊Õ¡’º≈°√–∑∫µàÕ °øº. Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠ ®–√“¬ß“πµàÕºŸâ∫√‘À“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑—π∑’ ·≈–
¡’°“√µ‘¥µ“¡°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ‡ πÕ·π–∑ÿ°‰µ√¡“ 

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫·≈–ºŸâ Õ∫∫—≠™’
§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ °øº. ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√Õ‘ √–®”π«π 3 §π  ¡’Àπâ“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫

º‘¥™Õ∫∑’Ë ”§—≠ §◊Õ °“√°”°—∫¥Ÿ·≈§«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π °“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß °“√
µ√«® Õ∫¿“¬„π §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õß√“¬ß“π°“√‡ß‘π·≈–°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ¡Ÿ≈ °“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–
√–‡∫’¬∫∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß  √«¡∑—Èß §«“¡¢—¥·¬âß∑“ßº≈ª√–‚¬™πå ®√‘¬∏√√¡·≈–®√√¬“∫√√≥

§≥–°√√¡°“√µ√«® Õ∫ ®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡‡ªìπª√–®”∑ÿ°‡¥◊Õπ ‚¥¬°”Àπ¥«“√–°“√ª√–™ÿ¡‰«â
≈à«ßÀπâ“µ≈Õ¥ªï  „πªï 2548  ¡’°“√ª√–™ÿ¡√«¡ 13 §√—Èß

ºŸâ Õ∫∫—≠™’ °øº. §◊Õ  ”π—°ß“π°“√µ√«®‡ß‘π·ºàπ¥‘π ÷́Ëß¡’Õ‘ √–„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ºŸâ Õ∫∫—≠™’¡’
§«“¡‡ÀÁπ«à“ °øº. ¡’√–∫∫°“√§«∫§ÿ¡¿“¬„π∑’Ë‡æ’¬ßæÕ ‡À¡“– ¡ ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–°“√µ√«® Õ∫
ß∫°“√‡ß‘πª√–®”ªï 2548 ºŸâ Õ∫∫—≠™’„Àâ§«“¡‡ÀÁπ‚¥¬‰¡à¡’‡ß◊ËÕπ‰¢

°“√‡ªî¥‡º¬ “√ π‡∑»·≈–§«“¡‚ª√àß„ 
°øº. ®—¥„Àâ¡’°“√‡ªî¥‡º¬ “√ π‡∑» µàÕ∑ÿ°ΩÉ“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π·≈–‡ªìπ∏√√¡    ∑—Èß

 “√ π‡∑»∑“ß°“√‡ß‘π·≈– “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¥â“πÕ◊ËπÊ Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ  ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–
∑—π‡«≈“

™àÕß∑“ß„π°“√‡ªî¥‡º¬ “√ π‡∑» ¡’¥—ßπ’È
1. ®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‚¥¬„™â√–∫∫ Call Center  ‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘

¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑“ß√“™°“√ æ.». 2540
2. ®—¥∑” Website  °øº. ‡æ◊ËÕ· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ”§—≠  √«¡∑—Èß¡’ Web Board
3. ®—¥∑”√–∫∫· ¥ß¢âÕ¡Ÿ≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë ”§—≠·∫∫ Real Time ≥ ∫√‘‡«≥ÀâÕß√—∫√ÕßÕ“§“√ ”π—°

ºŸâ«à“°“√ ·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß‚¥¬µ√ß°—∫»Ÿπ¬åªØ‘∫—µ‘°“√¢Õß°√–∑√«ßæ≈—ßß“π·≈–π“¬°√—∞¡πµ√’
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4. ®—¥∑”√–∫∫∞“π¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√µ—¥ ‘π„®¢ÕßºŸâ∫√‘À“√·≈–‡æ◊ËÕ
‡µ√’¬¡°“√ √Õß√—∫°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π¢âÕ¡Ÿ≈¿“§√—∞ µ“¡·ºπæ—≤π“√–∫∫‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ¡Ÿ≈ °øº. °—∫
Àπà«¬ß“π¿“§√—∞

 5.  µ—ÈßºŸâª√– “πß“π¥â“π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ª√–®”∑ÿ°ΩÉ“¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡

°“√ªØ‘∫—µ‘µàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬
°øº. „Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡‰¡à«à“®–‡ªìπºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¿“¬„π ‰¥â·°à ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π

ºŸâ∫√‘À“√ ·≈–∫√‘…—∑¬àÕ¬  À√◊ÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¿“¬πÕ° ‰¥â·°à ≈Ÿ°§â“ §Ÿà§â“  ‡®â“Àπ’È  ºŸâª√–°Õ∫°“√„π∏ÿ√°‘®
‡¥’¬«°—π¿“§√—∞ ·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ◊ËπÊ   ‚¥¬ °øº. ‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥¢Õß°ÆÀ¡“¬·≈–
°Æ√–‡∫’¬∫µà“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß  ‡æ◊ËÕ„Àâ ‘∑∏‘¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡‰¥â√—∫°“√§ÿâ¡§√Õß¥Ÿ·≈Õ¬à“ß¥’   ·≈–
¡’°“√‡ªî¥‡º¬ “√ π‡∑»µàÕ∑ÿ°ΩÉ“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß‡∑à“‡∑’¬¡°—π·≈–‡ªìπ∏√√¡ ∑—Èß “√ π‡∑»∑“ß°“√‡ß‘π
·≈– “√ π‡∑»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¥â“πÕ◊ËπÊ Õ¬à“ß‡æ’¬ßæÕ  ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–∑—π‡«≈“

®√‘¬∏√√¡·≈–®√√¬“∫√√≥
§≥–°√√¡°“√ °øº. ‰¥â∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡®√√¬“∫√√≥¢Õß§≥–°√√¡°“√√—∞«‘ “À°‘® ·≈–¬÷¥∂◊Õ

·π«∑“ß·≈–À≈—°°“√∫√‘À“√ß“π¥â«¬§«“¡‚ª√àß„   “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â ¡’§ÿ≥∏√√¡ §”π÷ß∂÷ßºŸâ¡’ à«π‰¥â
 à«π‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ Õÿ∑‘»µπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â«¬§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ §«“¡ ◊́ËÕ —µ¬å √Õ∫§Õ∫
¡ÿàßª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕÕß§å°“√ ·≈–ª√–‡∑»™“µ‘ ‚¥¬‰¡à· «ßÀ“º≈ª√–‚¬™πå®“°µ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë

„π à«π¢ÕßºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π ‰¥â∂◊ÕªØ‘∫—µ‘µ“¡®√√¬“∫√√≥ °øº. ´÷Ëßª√–°“»„™â∑—Ë«∑—Èß
Õß§å°“√  ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’  ‚¥¬§√Õ∫§≈ÿ¡„π‡√◊ËÕß¢Õß«—≤π∏√√¡¢ÕßÕß§å°“√ ®√‘¬∏√√¡„π°“√
¥”‡π‘πß“π¢Õß °øº. ·≈–¢âÕæ÷ßªØ‘∫—µ‘¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π √«¡∑—Èß¢âÕ·π–π”‡¡◊ËÕ¡’ªí≠À“„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡
®√√¬“∫√√≥
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√“ß«—≈·Ààß§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ

36 ªï·Ààß§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ¢ÕßºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë‰¥â√à«¡°—πΩÉ“øíπ Õÿµ “À– §‘¥§âπ  √â“ß √√§å ·≈–
∑”ß“πÕ¬à“ß‡µÁ¡°”≈—ß ∑”„ÀâÕß§å°√∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑» ¬°¬àÕß·≈–¡Õ∫√“ß«—≈·Ààß§«“¡ ”‡√Á®
„π°“√¥”‡π‘πß“π·°à °øº. ́ ÷Ëß√“ß«—≈‡À≈à“π’È≈â«π‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë √â“ß§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„® ‡°’¬√µ‘¬» ‡°’¬√µ‘ª√–«—µ‘ ·≈–
¢«—≠°”≈—ß„®·°àºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π °øº. ∑’Ë ”§—≠ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®·°àª√–™“™π™“«‰∑¬«à“ °øº. ‡ªìπ
Õß§å°“√™—Èππ”∑’Ë¡’»—°¬¿“æ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß æ√âÕ¡∑’Ë®–‡¥‘πÀπâ“°â“«µàÕ‰ªÕ¬à“ß‰¡àÀ¬ÿ¥¬—Èß „π°“√
æ—≤π“Õß§å°“√ ·≈–æ—≤π“æ≈—ßß“π‰øøÑ“ Ÿà “°≈ ‡æ◊ËÕ§«“¡ ÿ¢·≈–§«“¡ ”‡√Á®„π™’«‘µ¢Õß™“«‰∑¬∑ÿ°§π

„πªï 2548 °øº. ‰¥â√—∫‡°’¬√µ‘·≈–‰¥â√—∫§«“¡‰«â«“ß„®®“°Õß§å°“√√–¥—∫™“µ‘ ¡Õ∫√“ß«—≈Õ—π∑√ß§ÿ≥§à“
¥—ßπ’È

Ô  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬√—∞«‘ “À°‘® ( §√.) °√–∑√«ß°“√§≈—ß ¡Õ∫√“ß«—≈ ç√—∞«‘ “À°‘®

¥’‡¥àπ ª√–®”ªï 2548é ª√–‡¿∑

§≥–°√√¡°“√√—∞«‘ “À°‘®¥’‡¥àπ

°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å°√¥’‡¥àπ

°“√æ‘®“√≥“„π§√—Èßπ’È ¥”‡π‘π°“√‚¥¬ §≥–°√√¡°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π√—∞«‘ “À°‘® ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ
·∑πÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë¡’§«“¡√Ÿâ §«“¡ “¡“√∂·≈–ª√– ∫°“√≥å ‡ªìπºŸâµ—¥ ‘π√“ß«—≈
´÷Ëßπ—∫«à“‡ªìπ§√—Èß·√°¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ ∑’Ë®—¥„Àâ¡’°“√¡Õ∫√“ß«—≈π’È¢÷Èπ

°“√µ—¥ ‘π æ‘®“√≥“®“°§«“¡ “¡“√∂„π°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ·π«π‚¬∫“¬¢Õß
¿“§√—∞„π¥â“πµà“ßÊ º≈°“√¥”‡π‘πß“π ∑—Èßº≈ª√–°Õ∫°“√À≈—° ∑“ß¥â“π°“√‡ß‘π·≈–‰¡à„™à°“√‡ß‘π ‡™àπ
§ÿ≥¿“æ°“√„Àâ∫√‘°“√µàÕª√–™“™π ·≈–ª√–‡¡‘π®“°°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡À≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈ (Good Gover-
nance) §√Õ∫§≈ÿ¡∫∑∫“∑§≥–°√√¡°“√√—∞«‘ “À°‘® °“√∫√‘À“√§«“¡‡ ’Ë¬ß °“√§«∫§ÿ¡·≈–°“√µ√«® Õ∫
¿“¬„π °“√∫√‘À“√®—¥°“√  “√ π‡∑» ·≈–°“√®—¥°“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈

√—∞«‘ “À°‘®∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈π’È µâÕß¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ ¡’°“√æ—≤π“Õß§å°“√¡ÿàß‰ª Ÿà
¡“µ√∞“π “°≈ Õ—π®–°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈∑’Ë¥’µ“¡¡“Õ¬à“ß¡“°¡“¬ ∑—Èß„π¥â“π§«“¡§ÿâ¡§à“¢ÕßÕß§å°“√ ·≈–
ª√–‚¬™πå„π‡™‘ß‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡ ·°àª√–‡∑»™“µ‘ ·≈–ª√–™“™π ´÷Ëß®–‰¥â√—∫°“√∫√‘°“√∑’Ë¥’¬‘Ëß¢÷Èπ

Ô °√¡Õÿµ “À°√√¡æ◊Èπ∞“π·≈–°“√‡À¡◊Õß·√à °√–∑√«ßÕÿµ “À°√√¡ ¡Õ∫√“ß«—≈

 ∂“πª√–°Õ∫°“√™—Èπ¥’ ª√–®”ªï 2548 ª√–‡¿∑

 ∂“πª√–°Õ∫°“√‡À¡◊Õß·√à ·°à ‡À¡◊Õß·¡à‡¡“–
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°“√æ‘®“√≥“„π§√—Èßπ’È ‰¥â°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π·≈–§—¥‡≈◊Õ° ∂“πª√–°Õ∫°“√Õ¬à“ß‡¢â¡ß«¥
‚¥¬æ‘®“√≥“®“° ºŸâª√–°Õ∫°“√µâÕß¡’°“√«“ß·ºπ°“√®—¥°“√∑’Ë¥’„π∑ÿ°Ê ¥â“π ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫ ∂“π
ª√–°Õ∫°“√„ÀâÕ¬Ÿà√–¥—∫∑’Ë¥’∑—Èß„π¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬·≈–Õ“™’«Õπ“¡—¬ °“√∫√‘À“√®—¥°“√  ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
‡∑§‚π‚≈¬’°“√º≈‘µ ·≈–°“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫¿“§√—∞·≈–™ÿ¡™π

Ô °√–∑√«ß·√ßß“π¡Õ∫√“ß«—≈

 ∂“πª√–°Õ∫°“√¥’‡¥àπ ¥â“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Õ“™’«Õπ“¡—¬

·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π°“√∑”ß“π ª√–®”ªï 2548
·°àÀπà«¬ß“π¢Õß °øº. ®”π«π 25 ·Ààß ‰¥â·°à‡¢◊ËÕπ 5 ·Ààß  ∂“π’‰øøÑ“·√ß Ÿß 7 ·Ààß ΩÉ“¬ªØ‘∫—µ‘

°“√ 5 ·Ààß ‚√ß‰øøÑ“ 6 ·Ààß  ”π—°ß“πª√–®”∞“πªØ‘∫—µ‘°“√®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à 1 ·Ààß ·≈–‡À¡◊Õß·¡à‡¡“– 1
·Ààß

Ô Japan Association for The 2005 World Exposition ·≈– Nihon Keizei Shimbun
(Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¥â“π‡»√…∞°‘®¢Õß≠’ËªÿÉπ) ¡Õ∫√“ß«—≈

Global 100 Eco-Tech Awards ·°à ‚§√ß°“√™’««‘∂’‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π

°“√æ‘®“√≥“„π§√—Èßπ’È ¥”‡π‘π°“√‚¥¬§≥–°√√¡°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¥â“π
√–∫∫π‘‡«» ¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ ·≈–¥â“π°“√‡°…µ√ √«¡∑—Èßπ—°Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå¥â“π‡»√…∞°‘®·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡®“°
ª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ ‡¬Õ√¡—π ·≈– À√—∞Õ‡¡√‘°“

°“√µ—¥ ‘π æ‘®“√≥“®“°‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ëπ”¡“„™â·≈â« ®– “¡“√∂º ¡º “π°—∫∏√√¡™“µ‘ ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡¬—Ëß¬◊π·≈–‡°‘¥§«“¡°≈¡°≈◊π°—∫ ¿“æ·«¥≈âÕ¡  Õ¥§≈âÕß°—∫·π«§‘¥„π»µ«√√…∑’Ë 21 ´÷Ëß®–‡ªìπ
»µ«√√…¢Õß ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
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°“√æ—≤π“√–∫∫‰øøÑ“

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 æƒ…¿“§¡ 2547  §≥–°√√¡°“√ °øº. ‰¥âæ‘®“√≥“Õπÿ¡—µ‘·ºπæ—≤π“°”≈—ßº≈‘µ
‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 2547 - 2558 (·ºπæ—≤π“°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“) ´÷Ëß®—¥∑”¢÷Èπ‚¥¬ª√—∫ª√ÿß·ºπæ—≤π“
°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»‰∑¬©∫—∫‡¥‘¡ ·≈– °øº. ‰¥âπ”‡ πÕ·ºπæ—≤π“°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“¥—ß°≈à“«µàÕ
§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬æ≈—ßß“π·Ààß™“µ‘ (°æ™.) ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’¡µ‘‡ÀÁπ™Õ∫„πÀ≈—°°“√‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 28 °√°Æ“§¡
2547 ·≈–§≥–√—∞¡πµ√’¡’¡µ‘Õπÿ¡—µ‘‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 24  ‘ßÀ“§¡ 2547 ‚¥¬·ºπæ—≤π“°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“‰¥â°”Àπ¥
„Àâ °øº. ¥”‡π‘π‚§√ß°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

‚§√ß°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“
°øº. ¡’·ºπ∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“„À¡à 4 ‚√ß„π™à«ßªï 2548 - 2553 ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥

¢Õß‚§√ß°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È

‚√ß‰øøÑ“  ∂“π∑’Ëµ—Èß ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß °”≈—ßº≈‘µ °”Àπ¥·≈â«‡ √Á®

µ‘¥µ—Èß (æ.».)

(‡¡°–«—µµå)

‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡ ß¢≈“  ß¢≈“ °ä“´∏√√¡™“µ‘ 700 2551

‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡æ√–π§√„µâ™ÿ¥∑’Ë 3  ¡ÿ∑√ª√“°“√ °ä“´∏√√¡™“µ‘ 700 2552

‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡∫“ßª–°ß™ÿ¥∑’Ë 5 ©–‡™‘ß‡∑√“ °ä“´∏√√¡™“µ‘ 700 2552

‚√ß‰øøÑ“æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡æ√–π§√‡Àπ◊Õ™ÿ¥∑’Ë 1 ππ∑∫ÿ√’ °ä“´∏√√¡™“µ‘ 700 2553

* ‰¥â¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°”Àπ¥·≈â«‡ √Á®¢Õß‚√ß‰øøÑ“ ‡π◊ËÕß®“°ªí≠À“‡√◊ËÕß∑àÕ°ä“´¡“∑’Ë‚√ß‰øøÑ“æ√–π§√‡Àπ◊Õ‰¡à·≈â«‡ √Á®µ“¡°”Àπ¥

µàÕ¡“‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 30  ‘ßÀ“§¡ 2548 §≥–√—∞¡πµ√’ (§√¡.) ‰¥â¡’¡µ‘‡ÀÁπ™Õ∫°“√®—¥ √√°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“„Àâ
°øº. ®”π«π√âÕ¬≈– 50 ¢Õß°”≈—ß°“√º≈‘µ„À¡à∑—ÈßÀ¡¥ „π™à«ß√–À«à“ßªï 2554 - 2558

πÕ°®“°π’È  °√–∑√«ßæ≈—ßß“π¡’π‚¬∫“¬„Àâ‡°‘¥°“√°√–®“¬∑’Ëµ—Èß¢Õß‚√ß‰øøÑ“¢π“¥‡≈Á°„Àâ„°≈â°—∫
·À≈àß∑’ËµâÕß°“√‰øøÑ“‡æ◊ËÕ≈¥°“√°àÕ √â“ß “¬ àß·≈–°“√ Ÿ≠‡ ’¬‰øøÑ“„π√–∫∫ àß (Transmission Loss)  ́ ÷Ëß
°øº. ∫√‘…—∑ ªµ∑. ®”°—¥ (¡À“™π) (ªµ∑.)·≈– °“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ (°ø¿.) ¡’§«“¡ π„®∑’Ë®–¥”‡π‘π
°“√µ“¡π‚¬∫“¬¥—ß°≈à“« ¥—ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2  ‘ßÀ“§¡ 2548 °øº. ªµ∑. ·≈– °ø¿. ®÷ß‰¥â≈ßπ“¡„π
∫—π∑÷°¢âÕµ°≈ß°“√√à«¡∑ÿπ‡æ◊ËÕæ—≤π“‚§√ß°“√‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßß“π√à«¡ (Combined Heat and Power) ‚¥¬
„™â°ä“´∏√√¡™“µ‘‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ‚¥¬ °øº.  ªµ∑. ·≈– °ø¿. ®–√à«¡°—π»÷°…“»—°¬¿“æ°“√≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ
 √â“ß‚√ß‰øøÑ“ §«“¡‡À¡“– ¡„π‚§√ß°“√∑’Ë¡’»—°¬¿“æ ¥”‡π‘πß“π ¢—ÈπµÕπ‡µ√’¬¡°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“
ß“π¥â“π«‘»«°√√¡ ‡¥‘π‡§√◊ËÕß∫”√ÿß√—°…“ ·≈–∫√‘À“√ß“π ‚¥¬¿“¬À≈—ß®“°°“√»÷°…“§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß
‚§√ß°“√¥—ß°≈à“« ·≈– °øº. ªµ∑. ·≈– °ø¿. ¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π‡™‘ßæ“≥‘™¬å
°øº.  ªµ∑. ·≈– °ø¿. Õ“®¡’°“√®—¥µ—Èß∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß °øº. ªµ∑. ·≈– °ø¿.  ‚¥¬®–∂◊ÕÀÿâπ„π
 —¥ à«π∑’Ë‡∑à“°—π

*
*



83°“√‰øøÑ“ΩÉ“¬º≈‘µ·Ààßª√–‡∑»‰∑¬  83

·ºπæ—≤π“‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π

·ºπæ—≤π“°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ æ.». 2547-2558 ‰¥â°”Àπ¥«à“„π°“√ √â“ß‚√ß
‰øøÑ“„À¡à®–µâÕß¡’‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π Renewable Portfolio Standard  (RPS)  √âÕ¬≈– 5  ∑—Èßπ’È
‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¬ÿ∑∏»“ µ√åæ≈—ßß“π¢Õßª√–‡∑»´÷Ëß®“°°“√∑’Ë °øº.  ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘„Àâ°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“
æ≈—ß§«“¡√âÕπ√à«¡¢π“¥™ÿ¥≈–ª√–¡“≥ 700 ‡¡°–«—µµå √«¡ 4  ·Ààß §◊Õ‚§√ß°“√‚√ß‰øøÑ“ ß¢≈“ æ√–π§√
„µâ ∫“ßª–°ß ·≈– æ√–π§√‡Àπ◊Õ √«¡ 2,800 ‡¡°–«—µµå ¡’°”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„π™à«ßªï 2551-2553  °øº. ®÷ß
‰¥â®—¥∑”·ºπæ—≤π“‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π RPS °”≈—ßº≈‘µ√«¡ 140  ‡¡°–«—µµå ‡æ◊ËÕ„Àâ Õ¥§≈âÕß
°—∫¢âÕ°”Àπ¥¥—ß°≈à“«

„π°“√«“ß·ºπ®—¥À“‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π RPS π—Èπ ‰¥â·∫àß‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π
ÕÕ°‡ªìπ 2  °≈ÿà¡ °≈ÿà¡·√°‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë °øº. ®–¥”‡π‘π°“√‡Õß ‰¥â·°à ‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßπÈ”¢π“¥‡≈Á° °”≈—ß
º≈‘µª√–¡“≥ 77 ‡¡°–«—µµå √–∫∫º≈‘µ‰øøÑ“®“°‡´≈≈å· ßÕ“∑‘µ¬å°”≈—ßº≈‘µª√–¡“≥ 1 ‡¡°–«—µµå ·≈–
‚√ß‰øøÑ“°—ßÀ—π≈¡°”≈—ßº≈‘µª√–¡“≥ 5 ‡¡°–«—µµå  √«¡°”≈—ßº≈‘µª√–¡“≥ 83 ‡¡°–«—µµå  ”À√—∫   ‚√ß
‰øøÑ“„π°≈ÿà¡∑’Ë Õß °øº. «“ß·ºπ®–√—∫´◊ÈÕ‰øøÑ“®“°¿“§‡Õ°™π ‰¥â·°à ‚√ß‰øøÑ“¢¬–°”≈—ßº≈‘µª√–¡“≥
21 ‡¡°–«—µµå ·≈–‚√ß‰øøÑ“™’«¡«≈°”≈—ßº≈‘µª√–¡“≥ 36 ‡¡°–«—µµå  √«¡°”≈—ßº≈‘µª√–¡“≥ 57 ‡¡°–«—µµå

°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“

§≥–√—∞¡πµ√’‰¥â¡’¡µ‘„π°“√ª√–™ÿ¡‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 27 °—π¬“¬π 2548 „π‡√◊ËÕßß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“ ‚¥¬
„ÀâÕß§å°“√¢Õß√—∞ π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥ ”À√—∫ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“ „π —¥ à«π‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 3 ¢Õß
°”‰√ ÿ∑∏‘ ·≈–‰¡àπâÕ¬°«à“√âÕ¬≈– 2 ¢Õß‚§√ß°“√∑’Ë¡’‡ß‘π≈ß∑ÿπ°«à“ 5,000 ≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥
°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“‡∑§‚π‚≈¬’„À¡à ‚¥¬ π—∫ πÿπºà“π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“·≈– ∂“∫—π«‘®—¬
·≈–æ—≤π“„πª√–‡∑»

°øº. ‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠„π‡√◊ËÕß°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“¡“‚¥¬µ≈Õ¥ ‚¥¬¡’ΩÉ“¬æ≈—ßß“π∑¥·∑π √—∫
º‘¥™Õ∫¿“√°‘®¥—ß°≈à“«  ¡’‚§√ß°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«À≈“¬‚§√ß°“√∑—Èß„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«
°—∫°“√º≈‘µ‰øøÑ“ º≈æ≈Õ¬‰¥â®“°°√–∫«π°“√º≈‘µ‰øøÑ“ √«¡∑—Èßß“π«‘®—¬Õ◊ËπÊ∑’Ë π—∫ πÿπµàÕ°“√„™âæ≈—ß
ß“πÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ πÕ°®“°π’È‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 20 µÿ≈“§¡ 2548 °øº. ‰¥â®—¥µ—Èß§≥–°√√¡°“√
∫√‘À“√ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ®—¥∑”·ºπ·¡à∫∑ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ (·ºπ 5 ªï) ‡æ◊ËÕ
«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√≈¥°“√π”‡¢â“Õ–‰À≈à Õÿª°√≥å ·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°‘®°“√‰øøÑ“®“°µà“ßª√–‡∑»
°“√æ—≤π“æ≈—ßß“π„À¡à¡“„™â„π°“√º≈‘µ‰øøÑ“ (New Energy) °“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–À√◊Õ≈¥µâπ∑ÿπ
„π°‘®°“√‰øøÑ“ ·≈–°“√≈¥º≈°√–∑∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ §≥–°√√¡°“√œ ¥—ß°≈à“«®–æ‘®“√≥“°”Àπ¥°√Õ∫
¢Õßß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“ À≈—°‡°≥±å/√Ÿª·∫∫°“√π”‡ πÕ‚§√ß°“√œ °“√®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥ √«¡∑—Èßµ‘¥µ“¡
ª√–‡¡‘πº≈¢Õß‚§√ß°“√  ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·π«∑“ß∑’Ë√—∞∫“≈°”Àπ¥ ·≈–Àπà«¬ß“πµà“ßÊ  “¡“√∂
¥”‡π‘π°“√‰¥âÕ¬à“ß Õ¥§≈âÕß ·≈–‡°‘¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß ÿ¥
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‚§√ß°“√ª√—∫ª√ÿß‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßπÈ”‡°à“
°øº. ®–¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß‡§√◊ËÕß°”‡π‘¥‰øøÑ“¢Õß‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßπÈ”¢π“¥‡≈Á°∑’Ë¡’Õ“¬ÿ°“√„™âß“π¡“

π“π·µà‚§√ß √â“ß‡¢◊ËÕπ¬—ß§ß¡’ ¿“æ¥’Õ¬Ÿà ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∑”ß“π ‚¥¬ °øº. §“¥«à“®–
¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«·≈â«‡ √Á®¿“¬„πªï 2553  ‚¥¬®–„™â‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«ª√–¡“≥ 1,837.2 ≈â“π
∫“∑ ∑—Èßπ’È ‚√ß‰øøÑ“¢π“¥‡≈Á°¥—ß°≈à“«µ—ÈßÕ¬Ÿà„π‡¢◊ËÕπ°—°‡°Á∫πÈ”¥—ßµàÕ‰ªπ’È

‚√ß‰øøÑ“‡¢◊ËÕπÕÿ∫≈√—µπå

‡¢◊ËÕπÕÿ∫≈√—µπå µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë ®—ßÀ«—¥¢Õπ·°àπ °àÕ √â“ß‡¡◊ËÕªï 2507 - 2509 ‡ªìπ‡¢◊ËÕπÕ‡π°ª√– ß§å ´÷Ëß
‡ªìπ·À≈àßπÈ” ”§—≠„π≈ÿà¡πÈ”æÕßµÕπ≈à“ß ‡æ◊ËÕ°“√Õÿª‚¿§-∫√‘‚¿§ °“√™≈ª√–∑“π °“√∫√√‡∑“Õÿ∑°¿—¬ °“√
¢—∫‰≈àπÈ”‡ ’¬ ·≈–°“√º≈‘µæ≈—ßß“π‰øøÑ“  §«“¡®ÿÕà“ß‡°Á∫πÈ”∑’Ë√–¥—∫‡°Á∫°—° Ÿß ÿ¥ª°µ‘  2,263 ≈â“π≈Ÿ°∫“»°å
‡¡µ√ æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ëº≈‘µπ—∫µ—Èß·µà‡¥‘π‡§√◊ËÕß¡’§à“‡©≈’Ë¬ 53.6 ≈â“π°‘‚≈«—µµå/™—Ë«‚¡ßµàÕªï

‚√ß‰øøÑ“‡¢◊ËÕππÈ”æÿß

‡¢◊ËÕππÈ”æÿß µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë®—ßÀ«—¥ °≈π§√ ‡¢◊ËÕππÈ”æÿß°àÕ √â“ßªî¥°—Èπ≈”πÈ”æÿß ‡¡◊ËÕªï 2507 - 2508 ‡ªìπ
‡¢◊ËÕπÕ‡π°ª√– ß§å´÷Ëß‡ªìπ·À≈àßπÈ” ”§—≠„π≈ÿà¡πÈ” „Àâª√–‚¬™πåæ◊Èπ∑’Ë™≈ª√–∑“π∂÷ß 200,000 ‰√à ™à«¬
§«∫§ÿ¡·≈–∫√√‡∑“Õÿ∑°¿—¬„πæ◊Èπ∑’Ë∂÷ß 100,000 ‰√à §«“¡®ÿÕà“ß‡°Á∫πÈ”∑’Ë√–¥—∫ Ÿß ÿ¥ª°µ‘∑’Ë 165.5 ≈â“π≈Ÿ°
∫“»°å‡¡µ√  æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ëº≈‘µ‰¥âπ—∫µ—Èß·µà‡¥‘π‡§√◊ËÕß¡“‡©≈’Ë¬ª√–¡“≥ 16.9 ≈â“π°‘‚≈«—µµå/™—Ë«‚¡ßµàÕªï

‚√ß‰øøÑ“‡¢◊ËÕπ®ÿÃ“¿√≥å

‡¢◊ËÕπ®ÿÃ“¿√≥å µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë ®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ °àÕ √â“ßªî¥≈”πÈ”æ√À¡ ‡¡◊ËÕªï 2513 - 2515 ‡ªìπ ‡¢◊ËÕπ
Õ‡π°ª√– ß§å ´÷Ëß‡ªìπ·À≈àßπÈ” ”§—≠„π≈ÿà¡πÈ”æÕßµÕπ∫π ÷́Ëßª√–°Õ∫¥â«¬≈”πÈ”æ√À¡ ·≈–≈”πÈ”‡™‘≠ „π
‡¢µæ◊Èπ∑’Ë Õ”‡¿Õ‡°…µ√ ¡∫Ÿ√≥å Õ”‡¿Õ¿Ÿ‡¢’¬« Õ”‡¿Õ§Õπ “√ ®—ßÀ«—¥™—¬¿Ÿ¡‘ ·≈– Õ”‡¿Õ™ÿ¡·æ ®—ßÀ«—¥
¢Õπ·°àπ§«“¡®ÿÕà“ß‡°Á∫πÈ”∑’Ë√–¥—∫ Ÿß ÿ¥ª°µ‘∑’Ë 188 ≈â“π≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ëº≈‘µ‰«âπ—∫µ—Èß·µà
‡¥‘π‡§√◊ËÕß¡’§à“‡©≈’Ë¬ª√–¡“≥ 97.1 ≈â“π°‘‚≈«—µµå/™—Ë«‚¡ßµàÕªï

‚√ß‰øøÑ“‡¢◊ËÕπ ‘√‘π∏√

‡¢◊ËÕπ ‘√‘π∏√  µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ Àà“ß °àÕ √â“ß‡¡◊ËÕªï 2510 - 2514 ‡ªìπ‡¢◊ËÕπÕ‡π°ª√– ß§å
‡ªìπ·À≈àßπÈ” ”§—≠„π≈ÿà¡πÈ” ≈”‚¥¡πâÕ¬ ª√‘¡“≥πÈ”‰À≈‡¢â“Õà“ß‡°Á∫πÈ” ª√–¡“≥ 1,700 ≈â“π≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√
µàÕªï §«“¡®ÿÕà“ß‡°Á∫πÈ”∑’Ë√–¥—∫ Ÿß ÿ¥ª°µ‘∑’Ë 1,966 ≈â“π≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ëº≈‘µ‰¥âπ—∫µ—Èß·µà
‡¥‘π‡§√◊ËÕß¡’§à“‡©≈’Ë¬ ª√–¡“≥ 81.2 ≈â“π°‘‚≈«—µµå/™—Ë«‚¡ßµàÕªï
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‚√ß‰øøÑ“‡¢◊ËÕπ·°àß°√–®“π

‡¢◊ËÕπ·°àß°√–®“π ‡ªìπ‡¢◊ËÕπ¢Õß°√¡™≈ª√–∑“π µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ °àÕ √â“ßªî¥°—Èπ·¡àπÈ”
‡æ™√∫ÿ√’ ´÷Ëß‡ªìπ‡¢◊ËÕπÕ‡π°ª√– ß§å ‡ªìπ·À≈àßπÈ”∑’Ë ”§—≠¢Õß‚§√ß°“√™≈ª√–∑“π‡æ™√∫ÿ√’ §«∫§ÿ¡πÈ”
∑à«¡∑’ËÕ“®®–‡°‘¥µàÕæ◊Èπ∑’Ë™≈ª√–∑“π·≈–Õ”‡¿Õ∑à“¬“ß Õ”‡¿Õ‡¡◊Õß®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ §«“¡®ÿÕà“ß‡°Á∫πÈ”∑’Ë
√–¥—∫§«“¡ Ÿßª°µ‘ 710 ≈â“π≈Ÿ°∫“»°å‡¡µ√ æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ëº≈‘µ‰¥âπ—∫µ—Èß·µà‡¥‘π‡§√◊ËÕß¡’§à“‡©≈’Ë¬ª√–¡“≥
69.9 ≈â“π°‘‚≈«—µµå/™—Ë«‚¡ßµàÕªï

‚§√ß°“√°àÕ √â“ß·≈–ª√—∫ª√ÿß√–∫∫ àß‰øøÑ“„πÕπ“§µ
‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß„π°“√∫√‘°“√ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√æ≈—ßß“π‰øøÑ“∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ„π

Õπ“§µ °øº. ‰¥â‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘π°“√¢¬“¬√–∫∫ àß‰øøÑ“√Õß√—∫§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“¥—ß°≈à“« „Àâ
§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Èßª√–‡∑» πÕ°®“°π’È¬—ß¥”‡π‘π°“√¢¬“¬√–∫∫‰øøÑ“‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫√–∫∫‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑»
‡æ◊ËÕπ∫â“π ‚¥¬π”æ≈—ßß“π‰øøÑ“‡¢â“¡“„π√–∫∫¢Õß °øº. ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ√–∫∫‰øøÑ“¡’§«“¡¡—Ëπ§ß ·≈–
¥”‡π‘π°“√‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¥—ßπ’È

Ô ‚§√ß°“√¢¬“¬√–∫∫‰øøÑ“„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–ª√‘¡≥±≈ √–¬–∑’Ë 2 ´÷Ëß‡ªìπ‚§√ß°“√∑’ËµàÕ
‡π◊ËÕß®“°‚§√ß°“√¢¬“¬√–∫∫‰øøÑ“„π‡¢µ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–ª√‘¡≥±≈ √–¬–∑’Ë 1 ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·√ß¥—π
‰øøÑ“„π√–∫∫ àß®“°‡¥‘¡ 230 °‘‚≈‚«≈µå ‡ªìπ 500 °‘‚≈‚«≈µå ´÷Ëß®–∑”„Àâ “¡“√∂ àß‰øøÑ“„π‡¢µ
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√·≈–ª√‘¡≥±≈‰¥â¡“°¢÷Èπ·≈–∑”„Àâ§«“¡¡—Ëπ§ß„π√–∫∫ àß‰øøÑ“ Ÿß¢÷Èπ √«¡∂÷ß™à«¬„Àâ°“√
‰øøÑ“π§√À≈«ß (°øπ.)  “¡“√∂¢¬“¬√–∫∫®”Àπà“¬‰øøÑ“ÕÕ°‰ª¬—ßæ◊Èπ∑’Ëµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
∑—Èßπ’È °øº. §“¥«à“®–°àÕ √â“ß‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«·≈â«‡ √Á®„πªï  2550 - 2553 ‚¥¬„™â‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Èß‚§√ß°“√
ª√–¡“≥ 9,170 ≈â“π∫“∑

Ô ‚§√ß°“√°àÕ √â“ß “¬ àß 500 °‘‚≈‚«≈µå ·∫∫‡ “«ß®√§Ÿà  ”À√—∫´◊ÈÕ‰øøÑ“®“° “∏“√≥√—∞
ª√–™“∏‘ª‰µ¬ª√–™“™π≈“« ( ªª.≈“«) ´÷Ëß‡ªìπ‚§√ß°“√°àÕ √â“ß√–∫∫ àß‰øøÑ“ 500 °‘‚≈‚«≈µå ®“° ∂“π’
‰øøÑ“·√ß Ÿß√âÕ¬‡ÕÁ¥ 2 ‰ª¬—ß™“¬·¥π‰∑¬-≈“« ∫√‘‡«≥®—ßÀ«—¥¡ÿ°¥“À“√ √–¬–∑“ßª√–¡“≥ 166 °‘‚≈‡¡µ√
‡æ◊ËÕ√—∫´◊ÈÕ‰øøÑ“®“°‚§√ß°“√‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßπÈ”‡¢◊ËÕππÈ”‡∑‘π 2 ∑—Èßπ’È °øº. §“¥«à“®–°àÕ √â“ß‚§√ß°“√¥—ß
°≈à“«·≈â«‡ √Á®„πªï 2552 ‚¥¬„™â‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Èß‚§√ß°“√ª√–¡“≥ 7,410 ≈â“π∫“∑
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Ô ‚§√ß°“√ “¬ àß 500 °‘‚≈‚«≈µå ¿“§‡Àπ◊Õ-¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ´÷Ëß‡ªìπ‚§√ß°“√°àÕ √â“ß
√–∫∫ àß‰øøÑ“ 500 °‘‚≈‚«≈µå ·∫∫‡ “«ß®√§Ÿà √–¬–∑“ßª√–¡“≥ 222 °‘‚≈‡¡µ√ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡¡—Ëπ§ß·≈–
√Õß√—∫§«“¡µâÕß°“√‰øøÑ“„π¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß‡Àπ◊Õ ‚¥¬π”‰øøÑ“®“°¿“§°≈“ß·≈–¿“§‡Àπ◊Õ‰ª„™â ∑—Èßπ’È
°øº. §“¥«à“®–°àÕ √â“ß‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«·≈â«‡ √Á®„πªï 2554  ‚¥¬„™â‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Èß‚§√ß°“√ª√–¡“≥ 7,500
≈â“π∫“∑

Ô ‚§√ß°“√¢¬“¬√–∫∫‰øøÑ“ √–¬–∑’Ë 11-14 ‡æ◊ËÕ¢¬“¬·≈–ª√—∫ª√ÿß√–∫∫ àß‰øøÑ“„π¿Ÿ¡‘¿“§·≈–
‡æ‘Ë¡§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õß√–∫∫‰øøÑ“ √«¡∂÷ß àß‡ √‘¡„Àâ°“√‰øøÑ“ à«π¿Ÿ¡‘¿“§ (°ø¿).  “¡“√∂¢¬“¬√–∫∫
®”Àπà“¬‰øøÑ“ÕÕ°‰ª¬—ßæ◊Èπ∑’Ë∑’Ë¡’§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ∑—Èßπ’È °øº. §“¥«à“®–
°àÕ √â“ß‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«·≈â«‡ √Á®„πªï 2551 - 2558  ‚¥¬„™â‡ß‘π≈ß∑ÿπ∑—Èß‚§√ß°“√ª√–¡“≥ 92,300 ≈â“π
∫“∑

‚§√ß°“√Õ◊ËπÊ
πÕ°®“°‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ °øº. ¬—ßÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√»÷°…“§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß‚§√ß°“√Õ◊ËπÊ

‡™àπ °“√ √â“ß‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßπÈ”„πæ◊Èπ∑’Ë≈ÿà¡·¡àπÈ”‚¢ß·≈–≈ÿà¡πÈ” “≈–«‘π  °“√®—¥À“æ≈—ßß“π∑¥·∑π„π°“√
º≈‘µ‰øøÑ“ ‡™àπ æ≈—ß· ßÕ“∑‘µ¬å æ≈—ßß“π≈¡ ‡ªìπµâπ  °“√√—∫®â“ß∫√‘À“√°“√„™âæ≈—ßß“π„πÕß§å°“√µà“ßÊ
°“√„™âª√–‚¬™πå®“°√–∫∫¢π àß∑“ß∫°¢Õß °øº. √«¡∂÷ß°“√√à«¡∑ÿπ°—∫ºŸâº≈‘µ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßµà“ßÊ ‚¥¬„™â
§«“¡√Ÿâ§«“¡‡™’Ë¬«™“≠∑’Ë¡’Õ¬Ÿà‡™àπ °“√∑”‡À¡◊Õß ‡ªìπµâπ
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°“√æ—≤π“Õß§å°“√
 ·≈–∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈

‡æ◊ËÕ„Àâ°“√¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õß °øº. ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬µ“¡«‘ —¬∑—»πå °øº. ®÷ß‰¥â°”Àπ¥·π«∑“ß°“√
æ—≤π“Õß§å°“√ ÷́Ëß√«¡∂÷ß°“√ª√—∫‚§√ß √â“ßÕß§å°“√√Õß√—∫¬ÿ∑∏»“ µ√å∑“ß∏ÿ√°‘® ª√—∫ª√ÿß√–∫∫ß“π‚¥¬
π”«‘∑¬“°“√¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»¡“ π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë¡ÿàßª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–æ√âÕ¡°—ππ’È‰¥â¡’
·π«π‚¬∫“¬¥â“π∫ÿ§≈“°√‚¥¬¡ÿàß √â“ß·≈–ª≈Ÿ°Ωíß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘πº≈ß“π®“°º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–
 √â“ß‚Õ°“ „Àâ·°àæπ—°ß“π‰¥â‡µ‘∫‚µ‰ªæ√âÕ¡°—∫°“√‡µ‘∫‚µ¢Õß °øº. √«¡∑—Èß‡°‘¥§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„πß“π

‚§√ß √â“ßÕß§å°“√
°øº. ‰¥â®—¥‡µ√’¬¡‚§√ß √â“ßÕß§å°“√√Õß√—∫°“√¢¬“¬µ—«∑“ß∏ÿ√°‘®∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ”À√—∫°“√‡ªìπ

Õß§å°“√™—Èππ”¢Õßª√–‡∑»„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¬ÿ∑∏»“ µ√åÕß§å°“√·≈–¢âÕ°”Àπ¥µ“¡π‚¬∫“¬¢Õß√—∞∫“≈‚¥¬
·¬°°≈ÿà¡¿“√°‘®„Àâ¡’ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„π·µà≈–¿“√°‘®Õ¬à“ß™—¥‡®π  ´÷Ëß·µà≈–°≈ÿà¡¿“√°‘® “¡“√∂∫√‘À“√‰¥â¥â«¬
µπ‡ÕßÕ¬à“ß‡∫Á¥‡ √Á®¿“¬„µâ°√Õ∫π‚¬∫“¬¢Õß °øº.  §◊Õ

1. °≈ÿà¡∫√‘À“√Õß§å°“√ °”°—∫¥Ÿ·≈¥â“π°“√‡ß‘π ·≈–°“√∫√‘À“√„π¿“æ√«¡
2. °≈ÿà¡∏ÿ√°‘®æ—≤π“ ¥Ÿ·≈°“√æ—≤π“‚√ß‰øøÑ“ ·≈–°“√æ—≤π“√–∫∫ àß
3. °≈ÿà¡∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“ ¥Ÿ·≈¥â“π‚√ß‰øøÑ“ ¥â“πªØ‘∫—µ‘°“√·≈–∫”√ÿß√—°…“ ·≈–¥â“π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
4. °≈ÿà¡∏ÿ√°‘®√–∫∫ àß ¥Ÿ·≈¥â“π√–∫∫ àß ·≈–¥â“π§«∫§ÿ¡√–∫∫
πÕ°®“°π—Èπ ∑√—æ¬å ‘π∑’Ë¡’Õ¬Ÿà¢Õß °øº. ¬—ß “¡“√∂ √â“ß‚Õ°“ „π∑“ß∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ ‡™àπ

°“√®—¥µ—Èß∫√‘…—∑ °øº. ‚∑√§¡π“§¡ ®”°—¥ ‡π◊ËÕß®“°∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈¢Õß  °øº. ¡’§«“¡ “¡“√∂
‡™’Ë¬«™“≠∑“ß¥â“π‡∑§π‘§ ‚¥¥‡¥àπ„π¿Ÿ¡‘¿“§µ–«—πÕÕ°‡©’¬ß„µâ æ√âÕ¡∑’Ë®–√Õß√—∫„π°“√¥”‡π‘π°“√ ¢Õß °øº.

°“√∫√‘À“√®—¥°“√¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√
°“√°”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å¢ÕßÕß§å°“√„π°“√π”°“√∫√‘À“√®—¥°“√‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√

(ICT) ¡“„™â‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡»—°¬¿“æ°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ‚¥¬‰¥â¡’°“√π”¡“°”Àπ¥‰«â‡ªìπ·ºπ·¡à∫∑‡∑§‚π‚≈¬’
 “√ π‡∑» ·≈–°“√ ◊ËÕ “√¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ 2545-2549  ·≈–®“°°≈¬ÿ∑∏å¢Õß·ºπ∏ÿ√°‘® °øº. ªï 2548 ‰¥â
π”¡“„™â‡ªìπ°√Õ∫„π°“√®—¥∑”·ºπ·¡à∫∑‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ °øº. ªï 2548 - 2552  ‡æ◊ËÕ
„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫∑‘»∑“ß‰Õ´’∑’¢Õßª√–‡∑»·≈–∏ÿ√°‘®¢ÕßÕß§å°“√  ®÷ß‰¥â°”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å¢Õß·ºπ·¡à∫∑
°øº. ‰«â  6 ¬ÿ∑∏»“ µ√å§◊Õ ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë (1) °“√π”‰Õ´’∑’¡“„™â‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∫√‘À“√·≈–
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π  ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë (2) °“√π”‰Õ ’́∑’¡“„™â‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√∫√‘°“√¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß¿“¬„π
·≈–¿“¬πÕ° °øº. ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë (3) °“√π”‰Õ´’∑’¡“„™â‡™‘ßæ“≥‘™¬å  ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë (4)  °“√π”‰Õ´’∑’¡“
„™â„π°“√æ—≤π“„Àâπ”‰ª Ÿà —ß§¡·Ààß¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ  ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë (5)  °“√æ—≤π“√–∫∫ GIS
°øº.  ¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë (6)  ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“ ‚§√ß √â“ßæ◊Èπ∞“π‰Õ ’́∑’¢Õß °øº. „Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–
‡ªìπ¡“µ√∞“π‡¥’¬«°—π

„πªï 2548 °øº. ≈ß∑ÿπ∑“ß¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√‡ªìπ‡ß‘π∑—Èß ‘Èπ 471,842,450
∫“∑ ª√–°Õ∫¥â«¬Œ“√å¥·«√å  309,739,600 ∫“∑ ´Õøµå·«√å 116,994,850 ∫“∑ ·≈–Õÿª°√≥å√–∫∫‡§√◊Õ
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¢à“¬ 45,108,000 ∫“∑ º≈°“√¥”‡π‘π°“√„πªï 2547 °øº. ‰¥â§–·ππ°“√ª√–‡¡‘π¥â“π∫√‘À“√®—¥°“√ “√
 π‡∑»‚¥¬°√–∑√«ß°“√§≈—ß 3.66 §–·ππ ‡ªìπ∑’Ë 1 ¢Õß√—∞«‘ “À°‘® 35 ·Ààß §“¥«à“„πªï 2548 °øº. °Á
¬—ß§ß√—°…“Õ—π¥—∫ 1 ‰«â‰¥â  ”À√—∫„π°“√¥”‡π‘πß“π„πªï 2548 ‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫¡“µ√∞“π∑“ß¥â“π
Œ“√å¥·«√å ´Õøµå·«√å ·≈–√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ ¥—ß®–‡ÀÁπ«à“¡’·ºπª√—∫ª√ÿßπ”√–∫∫ ERP ¡“„™â„π°“√∫√‘À“√
Õß§å°“√‚¥¬≈ß∑ÿπ∂÷ß 1,187.08 ≈â“π∫“∑ „π√–¬–‡«≈“¥”‡π‘π°“√ 3 ªï  ·≈–¬—ß„Àâ§«“¡ ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫
¡“µ√∞“π°“√√—°…“§«“¡¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬¢Õß‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ‚¥¬π”¡“µ√∞“π ISO 17799 ¡“
ª√–¬ÿ°µå„™â‡ªìπ¢âÕ°”Àπ¥¢Õß °øº. ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡¡“µ√∞“π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ Ÿà√–¥—∫ “°≈

°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈
°øº. ‡™◊ËÕ«à“æπ—°ß“π‡ªìπ∑ÿπ¡πÿ…¬å∑’Ë ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß¢Õß°“√¥”‡π‘π°‘®°“√ °“√¬°¬àÕß„Àâ‡°’¬√µ‘

·≈–°“√„Àâ‚Õ°“ ®– √â“ß„Àâæπ—°ß“π‡°‘¥§«“¡¡—Ëπ„® °≈â“∑’Ë®–§‘¥ √â“ß √√§å ·≈–‡°‘¥§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„π
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡æ◊ËÕÕß§å°“√   æπ—°ß“π °øº. ®–µâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë¡’¿“æ≈—°…≥å„π§«“¡‡ªìπ¡◊ÕÕ“™’æ (Profes-
sional) ¡’§«“¡§‘¥ √â“ß √√§åπ«—µ°√√¡„À¡à (Innovative) ¬◊¥À¬ÿàπ§≈àÕßµ—« (Flexible) ‡Õ◊ÈÕÕ“∑√µàÕ
 —ß§¡·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (Caring) ·≈–‡ªìπ∑’Ë‰«â«“ß„®·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â (Trustworthy)

‡π◊ËÕß®“° §π‡ªìπ∑√—æ¬“°√∑’Ë¡’§à“ Ÿß ÿ¥„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπÕß§å°“√‰ª Ÿà‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ∫√√≈ÿ§«“¡‡ªìπ
Õß§å°“√™—Èππ” °øº. ®÷ß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫ ∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°“√ ‚¥¬‡πâπ°“√°√–®“¬Õ”π“®„π°“√∑”ß“π
„Àâ∑ÿ°§π¡’ à«π√à«¡„π°“√∑”ß“π·≈–¡’¿“«–ºŸâπ”   “¡“√∂√‘‡√‘Ë¡«‘∏’°“√∑”ß“π„À¡àµ“¡¢Õ∫‡¢µ§«“¡√—∫
º‘¥™Õ∫ ÷́Ëß‡ªìπ°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫°“√∑”ß“π„À¡à®“°  çµ—Èß√—∫é  ‡ªìπ°“√∑”ß“π·∫∫ ç‡™‘ß√ÿ°é  ‡æ◊ËÕ àß
‡ √‘¡°“√∑”ß“π‡™‘ß √â“ß √√§å·≈– √â“ß  °øº.  „Àâ‡ªìπÕß§å°“√·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ

 ”À√—∫°“√∫√‘À“√®—¥°“√∫ÿ§≈“°√ªï 2548 °øº. ‰¥â‡µ√’¬¡°”≈—ß§π„Àâ‡À¡“– ¡°—∫¿“√°‘®¢Õß
Õß§å°“√ªí®®ÿ∫—π‚¥¬¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“§π√ÿàπ„À¡à·≈– √â“ßºŸâπ”Õß§å°“√µ“¡·ºπ∑¥·∑πµ”·Àπàß∫πæ◊Èπ
∞“π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬å ¡—¬„À¡à  ¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–µÕ∫·∑πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
‚¥¬Õ‘ß ¡√√∂π–§«“¡ “¡“√∂¢Õß·µà≈–∫ÿ§§≈‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ ¡√√∂π–§«“¡ “¡“√∂∑’Ë®”‡ªìπ¢Õß
µ”·Àπàßß“ππ—ÈπÊ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥·√ß®Ÿß„®„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß·≈– àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„πÕß§å°“√
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¿“¬„µâ∫√√¬“°“»·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ √à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“π·≈– √â“ß§«“¡‡¢â“„®∑’Ë¥’√–À«à“ß
æπ—°ß“π·≈–ºŸâ∫√‘À“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥º≈≈—æ∏åµàÕÕß§å°“√„π√–¬–¬“« ´÷Ëß‡ªìπ°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈‚¥¬
Õ‘ß ¡√√∂π–§«“¡ “¡“√∂  (Competency-Based Management )

°øº. ‰¥â®—¥∑”  ¡√√∂π–§«“¡ “¡“√∂¢Õßµ”·Àπàß∫—ß§—∫∫—≠™“∑ÿ°µ”·Àπàß‡æ◊ËÕ„™â„π°“√
ÕÕ°·∫∫À≈—° Ÿµ√°“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–æ—≤π“ ·≈–„™â‡ªìπ∞“π„π°“√  √√À“§—¥‡≈◊Õ°∫ÿ§≈“°√  °“√ª√–‡¡‘π
º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π °“√‡≈◊ËÕπµ”·Àπàß°“√·µàßµ—Èß ·≈–°“√°”Àπ¥§à“µÕ∫·∑πº≈°“√∑”ß“π√«¡∂÷ß°“√
 √â“ß·≈–æ—≤π“ºŸâ¡’§«“¡ “¡“√∂‚¥¥‡¥àπ (Talent Management )

°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈
°øº. ¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈µ“¡ ¡√√∂π–§«“¡ “¡“√∂À≈—°¢ÕßÕß§å°“√ ·≈–

 ¡√√∂π–§«“¡ “¡“√∂¢Õßµ”·Àπàßß“π∑’Ë‰¥â°”Àπ¥‚¥¬„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√∑ÿ°√–¥—∫
π—∫µ—Èß·µà°“√ √â“ß∫ÿ§≈“°√√ÿàπ„À¡à∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂‚¥¥‡¥àπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–‡ªìπºŸâ
∫√‘À“√µàÕ‰ª„πÕπ“§µ ®π∂÷ß°“√æ—≤π“ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß  ÷́Ëß‡ªìπºŸâπ”°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢ÕßÕß§å°“√ „Àâ¡’
§«“¡‡™’Ë¬«™“≠∑“ß¥â“π°“√∫√‘À“√‡™‘ß∏ÿ√°‘®·≈–°“√ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å‡§√◊Õ¢à“¬„π«ß°“√∏ÿ√°‘®·≈–
Õß§å°“√¿“¬πÕ°∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–µà“ßª√–‡∑» ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ °øº. §ß ∂“π¿“æ°“√‡ªìπÕß§å°“√™—Èππ”
µ≈Õ¥‰ª
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®”π«πºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π

®”π«πºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π  ≥ «—π∑’Ë 31 ∏—π«“§¡  2548  ·≈–   ≥ «—π∑’Ë  31  ∏—π«“§¡  2547

√–¥—∫°“√»÷°…“ 31 ∏—π«“§¡  2548 31  ∏—π«“§¡  2547

§π √âÕ¬≈– §π √âÕ¬≈–

ª√‘≠≠“µ√’¢÷Èπ‰ª 6,780 27.30 7,007 26.92
Õπÿª√‘≠≠“/ª√–°“»π’¬∫—µ√ 6,483 26.11 6,611 25.40
  «‘™“™’æ™—Èπ Ÿß
ª√–°“»π’¬∫—µ√«‘™“™’æ 4,690 18.89 4,955 19.04
µË”°«à“ ª«™. 6,878 27.70 7,456 28.64
√«¡ 24,831 100 26,029 100





ª√—™≠“¢âÕÀπ÷Ëß„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß °øº. ®–‡µ‘∫‚µ‰ªæ√âÕ¡°—∫ —ß§¡ ÷́ËßπÕ°‡Àπ◊Õ®“°¿“√°‘®√—∫º‘¥™Õ∫º≈‘µ
æ≈—ßß“π‰øøÑ“·≈â« °“√µÕ∫·∑π§◊π·°à —ß§¡ °“√ √â“ß √√§å™ÿ¡™π µ≈Õ¥®π°“√ àß‡ √‘¡§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∂◊Õ‡ªìπ
Õ’°Àπ÷Ëß¿“√°‘® ”§—≠∑’Ë °øº. ‰¥â àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë¡“‚¥¬µ≈Õ¥ „π∑ÿ°¬à“ß°â“«¢Õß∏ÿ√°‘® µâÕß‡ªïò¬¡¥â«¬
§«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√ §«“¡Àà«ß„¬·≈–„ à„® —ß§¡

‡Õ◊ÈÕÕ“∑√
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ß“π¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¢Õß °øº. ‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡√–¡—¥√–«—ß ‡Õ“„®„ à¥Ÿ·≈¥â«¬
§«“¡µ√–Àπ—°µ“¡‡®µπ“√¡≥å·≈–§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë‰¥âª√–°“»µàÕ “∏“√≥–∑’Ë®–‡ªìπºŸâπ”„π∏ÿ√°‘®º≈‘µ‰øøÑ“
¢Õß¿Ÿ¡‘¿“§¥â«¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– —ß§¡ „πªï 2548 ∑’Ëºà“π¡“°‘®°“√∑ÿ°¥â“π¿“¬„µâ
¢Õ∫‡¢µ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß °øº. ‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡¢âÕ°”Àπ¥°ÆÀ¡“¬¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß‡§√àß§√—¥
√«¡∑—Èß¡ÿàß‡πâπ°“√¡’ à«π√à«¡¢Õßª√–™“™π·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬„π°“√æ—≤π“·À≈àßº≈‘µ‰øøÑ“„À¡à √à«¡
µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘π¡“µ√°“√ªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡º≈°√–∑∫µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– —ß§¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß

‚√ß‰øøÑ“À≈—°∑ÿ°·Ààß√«¡∑—Èß°‘®°“√Õ◊ËπÊ∑’Ë‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß¢Õß °øº.‰¥â¥”‡π‘π°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
µ“¡¡“µ√∞“π ISO14001 Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ ´÷ËßπÕ°®“°§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ°”Àπ¥°ÆÀ¡“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈â« ¬—ß “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ ∂“π°“√≥å©ÿ°‡©‘π¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
 √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„Àâ·°àºŸâ∫√‘À“√·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬¢Õß °øº. ‡ªìπÕ¬à“ß¥’ ¥—ß√“¬ß“π √ÿª‡Àµÿ°“√≥å
 ”§—≠¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µàÕ‰ªπ’È

‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π
‡æ◊ËÕµÕ∫√—∫π‚¬∫“¬·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å¥â“πæ≈—ßß“π¢Õßª√–‡∑»∑’Ë àß‡ √‘¡°“√„™âæ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π

„π∑ÿ°¿“§ à«π ‚¥¬„π¿“§Õÿµ “À°√√¡‰øøÑ“‰¥â°”Àπ¥„Àâ√âÕ¬≈– 5 ¢Õß°”≈—ßº≈‘µ‰øøÑ“∑’Ë®–°àÕ √â“ß
„À¡à®–µâÕß¡“®“°‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßÀ¡ÿπ‡«’¬πÀ√◊Õæ≈—ßß“π∑¥·∑π „π°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“„À¡à °øº.‰¥â«“ß·ºπ
æ—≤π“·≈–®—¥À“æ≈—ßß“π‰øøÑ“®“°æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π ∫πæ◊Èπ∞“π¥â“π»—°¬¿“æ¢Õß·À≈àßæ≈—ßß“π
À¡ÿπ‡«’¬π∑’Ë “¡“√∂®—¥À“‰¥â„π™à«ß‡«≈“∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°”Àπ¥°“√º≈‘µ‰øøÑ“‡¢â“√–∫∫¢Õß‚√ß‰øøÑ“
øÕ  ‘́≈„À¡à √«¡∑—Èß°“√§”π÷ß∂÷ßº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ §«“¡§ÿâ¡∑ÿπ·≈–§«“¡À≈“°À≈“¬™π‘¥¢Õß
æ≈—ßß“πÀ¡ÿπ‡«’¬π„π à«π∑’Ë °øº. ®–¥”‡π‘π°“√‡Õßª√–°Õ∫¥â«¬ ‚√ß‰øøÑ“æ≈—ßπÈ”¢π“¥‡≈Á° √–∫∫º≈‘µ
‰øøÑ“®“°‡´≈≈å· ßÕ“∑‘µ¬å ·≈–‚√ß‰øøÑ“°—ßÀ—π≈¡ ∑—Èßπ’È„π à«π¿“§‡Õ°™π„Àâ¡’°“√¥”‡π‘π°“√‚√ß‰øøÑ“™’«¡«≈
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·≈–‚√ß‰øøÑ“¢¬– ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π‡∫◊ÈÕßµâπæ∫«à“‚√ß‰øøÑ“™’«¡«≈·≈–‚√ß‰øøÑ“¢¬–
¡’ª√‘¡“≥°“√ª≈àÕ¬ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π ·≈–ΩÿÉπ≈–ÕÕß‰¡à·µ°µà“ß®“°‚√ß‰øøÑ“∑’Ë„™â∂à“πÀ‘π·≈–πÈ”¡—π
‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·µà¡’ª√‘¡“≥°“√ª≈àÕ¬°ä“´ —́≈‡øÕ√å‰¥ÕÕ°‰´¥å∑’ËµË”°«à“¡“° ÷́Ëß‡¡◊ËÕ¡’°“√§«∫§ÿ¡ª√‘¡“≥ΩÿÉπ
≈–ÕÕß ·≈–ÕÕ°‰´¥å¢Õß‰π‚µ√‡®π„Àâ‰¥âµ“¡¡“µ√∞“π∑’Ë°”Àπ¥·≈â«∂◊Õ‰¥â«à“‚√ß‰øøÑ“™’«¡«≈¡’º≈°√–∑∫
µàÕ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π√–¥—∫µË” πÕ°®“°π’È¬—ß‡ªìπ°“√™à«¬≈¥ª√‘¡“≥°“√„™â‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßøÕ ´‘≈„π°“√º≈‘µ‰øøÑ“
´÷Ëß‡ªìπ “‡Àµÿ¢Õßªí≠À“‚≈°√âÕπ„πªí®®ÿ∫—πÕ’°¥â«¬

·ºπªØ‘∫—µ‘°“√¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– —ß§¡‚§√ß°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“ ß¢≈“
‚§√ß°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“ ß¢≈“‰¥â‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√‡¡◊ËÕ°≈“ßªï 2548  ¥â«¬¢π“¥°”≈—ßº≈‘µª√–¡“≥

700 ‡¡°–«—µµå °”Àπ¥·≈â«‡ √Á®„πªï 2551 ®– “¡“√∂µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√„™â‰øøÑ“¢Õßª√–‡∑» ·≈–
‡ √‘¡ √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ°—∫√–∫∫‰øøÑ“„π¿“§„µâ  °“√æ—≤π“‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ‚√ß‰øøÑ“¢Õß™“«
 ß¢≈“·≈–™ÿ¡™πÕ”‡¿Õ®–π– Õ¬à“ß·∑â®√‘ß ‰¥â„™â°√–∫«π°“√¡’ à«π√à«¡¢Õßª√–™“™π„π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ°“√
¥”‡π‘πß“π¢Õß‚§√ß°“√ ·≈–µàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥Õ“¬ÿ°“√„™âß“π¢Õß‚√ß‰øøÑ“ ß¢≈“

·ºπªØ‘∫—µ‘°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– —ß§¡‚§√ß°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“ ß¢≈“ (√–¬–°àÕ √â“ß 2548-2551)
‰¥â∂Ÿ°®—¥∑”¢÷ÈπÕ¬à“ß√Õ∫§Õ∫‡æ◊ËÕ‡ªìπ°√Õ∫·≈–·π«∑“ß ”À√—∫Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß π”‰ªªØ‘∫—µ‘„Àâ
 Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ°”Àπ¥·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß√“¬ß“π°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
®“°§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ ·ºπªØ‘∫—µ‘°“√œª√–°Õ∫¥â«¬ß“πÀ≈—°Ê §◊Õ 1) ß“πªÑÕß°—π·≈–
·°â‰¢º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 2) ß“πµ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ 3) ß“πæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ·≈–
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡™ÿ¡™π ·≈– 4) ß“πª√–™“ —¡æ—π∏å¡«≈™π —¡æ—π∏å·≈–°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß™ÿ¡™π

®—ßÀ«—¥ ß¢≈“‰¥â¡’§” —Ëß·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√√à«¡µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘πß“π·≈–æ—≤π“
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡™ÿ¡™π‚§√ß°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“ ß¢≈“ ‚¥¬¡’ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ß¢≈“‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√
·≈–¡’Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß √«¡∑—ÈßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬√à«¡‡ªìπ°√√¡°“√√«¡  36 §π ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ·∑π
®“°Àπà«¬√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß π—°°“√‡¡◊Õß∑âÕß∂‘Ëπ Õß§å°“√∫√‘À“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâπ”™ÿ¡™π ºŸâπ”∑“ß§«“¡
§‘¥ ·≈–ºŸâ·∑π °øº. „π∞“π–‡®â“¢Õß‚§√ß°“√  §≥–°√√¡°“√œ ™ÿ¥¥—ß°≈à“« ‰¥â·µàßµ—Èß§≥–∑”ß“π‡©æ“–
¥â“πÕ’° 3 §≥– §◊Õ 1) §≥–∑”ß“π°“√¡’ à«π√à«¡·≈–°≈—Ëπ°√Õß·ºπæ—≤π“™ÿ¡™π‚§√ß°“√‚√ß‰øøÑ“ ß¢≈“
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2) §≥–∑”ß“πµ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫°“√ Ÿ∫πÈ”„π§≈Õß‚æ¡“·≈–§ÿ≥¿“æπÈ”∑‘Èß§≈Õßπ“∑—∫ ·≈– 3) §≥–
∑”ß“πæ‘®“√≥“¢âÕ√âÕß‡√’¬π π—∫«à“‚§√ß°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“ ß¢≈“¥”‡π‘π°“√‚¥¬°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß
ª√–™“™πÕ¬à“ß‡µÁ¡√Ÿª·∫∫·≈–¡’§«“¡‡ªìπ∏√√¡„π°“√®—¥ √√º≈ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“∑âÕß∂‘ËπÕ”‡¿Õ®–π–
®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ µ≈Õ¥Õ“¬ÿ¢Õß‚√ß‰øøÑ“

‚§√ß°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“ ß¢≈“ ¡’ª√–‡¥Áπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë ”§—≠§◊Õ°“√ª≈àÕ¬πÈ”∑’Ë√–∫“¬®“°∫àÕ
æ—°πÈ”®“°√–∫∫À≈àÕ‡¬Áπ≈ß§≈Õßπ“∑—∫ ∂÷ß·¡â«à“®–¡’¡“µ√°“√§«∫§ÿ¡Õÿ≥À¿Ÿ¡‘·≈–§ÿ≥¿“æπÈ”∑‘Èß„Àâ‡ªìπ
‰ªµ“¡¡“µ√∞“π·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢„π√“¬ß“π°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈â«°Áµ“¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß
§«“¡¡—Ëπ„®·°àª√–™“™πºŸâ„™âª√–‚¬™πå·À≈àßπÈ” °øº. ‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ß¢≈“π§√‘π∑√å√à«¡
°—∫»Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“ª√–¡ßπÈ”®◊¥ªíµµ“π’ ·≈–»Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“ª√–¡ß∑–‡≈Õà“«‰∑¬µÕπ≈à“ß ·≈–
°√¡ª√–¡ß‰¥â»÷°…“®—¥∑”∞“π¢âÕ¡Ÿ≈√–∫∫π‘‡«»∑“ßπÈ”·≈– ¿“«–°“√ª√–¡ß ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈ —ß§¡‡»√…∞°‘®
·≈–«‘∂’™’«‘µ¢Õß™ÿ¡™π∑’ËÕ“»—¬Õ¬Ÿà‚¥¬√Õ∫§≈Õßπ“∑—∫ Õ”‡¿Õ®–π– ®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«π’È®–
·≈â«‡ √Á®°≈“ßªï 2549 ÷́Ëß®–‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠µàÕ°“√Õπÿ√—°…å·≈–æ—≤π“Õ“™’æª√–¡ß∑’Ë‡À¡“– ¡
°—∫ ¿“æ —ß§¡‡»√…∞°‘® ·≈–«‘∂’™’«‘µ¢Õß™ÿ¡™π∑’ËÕ“»—¬„πæ◊Èπ∑’ËµàÕ‰ª

°“√‡ΩÑ“√–«—ßº≈°√–∑∫µàÕ∑√—æ¬“°√π‘‡«»∑“ß∑–‡≈
 °“√»÷°…“µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡¥â“π∑√—æ¬“°√π‘‡«»«‘∑¬“∑“ß∑–‡≈ ∫√‘‡«≥Õà“«

°√–∫’Ë ́ ÷Ëß‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°‘®°√√¡¢π∂à“¬πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ”À√—∫‚√ß‰øøÑ“°√–∫’Ë ‰¥â¥”‡π‘π°“√¡“·≈â«
2 §√—Èß„π√–¬–°àÕπ°àÕ √â“ß ·≈–√–¬–°àÕ √â“ß∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õ¢π∂à“¬πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë∫√‘‡«≥ª“°§≈Õß ’∫Õ¬“
µ—Èß·µàªï 2543 ‡ªìπµâπ¡“ ‚¥¬‰¥â»÷°…“ ”√«®§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õº≈°√–∑∫Õ—πÕ“®‡°‘¥®“°°‘®°√√¡
°“√°àÕ √â“ß∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õ °“√‡¥‘π‡√◊Õ∫√√∑ÿ°πÈ”¡—π·≈–¢π∂à“¬πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß∑’Ë∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õœ ∑’Ë¡’µàÕ·À≈àß
ª–°“√—ß ·À≈àßÀ≠â“∑–‡≈·≈–∑√—æ¬“°√ —µ«åπÈ”„π∑–‡≈∫√‘‡«≥„°≈â‡§’¬ß
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À≈—ß°“√°àÕ √â“ß∑à“‡∑’¬∫‡√◊Õ·≈â«‡ √Á®·≈–¡’°“√‡¥‘π‡√◊Õ¢π∂à“¬πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„πªï 2547 ‡ªìπµâπ¡“
°øº. ‰¥â π—∫ πÿπ∑ÿπ„Àâ ∂“∫—π«‘®—¬·≈–æ—≤π“∑√—æ¬“°√∑“ß∑–‡≈ ™“¬Ωíòß∑–‡≈ ·≈–ªÉ“™“¬‡≈π °√¡
∑√—æ¬“°√∑“ß∑–‡≈·≈–™“¬Ωíòß ¥”‡π‘π°“√»÷°…“ ”√«®µ‘¥µ“¡§√—Èß∑’Ë 3 „πªï 2548 º≈°“√»÷°…“ ”√«®æ∫«à“
™π‘¥·≈–§«“¡Àπ“·πàπ¢ÕßÀ≠â“∑–‡≈‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫°“√»÷°…“ ”√«® 2 §√—Èß∑’Ëºà“π¡“
·À≈àßÀ≠â“∑–‡≈¬—ß§ß¡’§«“¡Õÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å §«“¡À≈“°À≈“¬¢ÕßÀ≠â“∑–‡≈¡’¡“°∂÷ß 11 ™π‘¥ ‡™àπÀ≠â“
™–‡ß“„∫øíπ‡≈◊ËÕ¬ ·≈–À≠â“‡ß“ À√◊ÕÀ≠â“Õ”æ—π ¬—ß¡’°“√·æ√à°√–®“¬Àπ“·πàπÕ¬Ÿà¡“° ‡™àπ‡¥’¬«°—∫·π«
ª–°“√—ß„πæ◊Èπ∑’Ë∫√‘‡«≥‡°“–°“ ·≈–‡°“– ’∫Õ¬“ ¬—ß§ßÕ¬Ÿà„π ¿“æ‡¥‘¡ ‰¡à¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¥â“π
ª√‘¡“≥ª–°“√—ß∑’Ë¡’™’«‘µ ∫√‘‡«≥‡°“–ªŸæ∫ª–°“√—ß¡’°“√øóôπµ—«¡“°¢÷Èπ®“°°“√ ”√«®§√—Èß°àÕπ · ¥ß«à“‰¥â
√—∫º≈°√–∑∫®“°°“√·æ√à°√–®“¬¢Õßµ–°ÕππâÕ¬¡“°

°“√»÷°…“ ”√«®æ–¬Ÿπ ‚¥¬°“√∫‘π ”√«®„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡ 2548 ‡ªìπ‡«≈“ 4 «—π æ∫«à“¡’æ–¬Ÿπ
®”π«π¡“°À“°‘π„π·À≈àßÀ≠â“∑–‡≈ ‚¥¬®”π«πæ–¬Ÿπ∑’Ëæ∫„π°“√ ”√«®§√—Èßπ’È®”π«π 28 µ—«  à«π„À≠à
‡ªìπæ–¬Ÿπ‡µÁ¡«—¬√âÕ¬≈– 75 ·≈–≈Ÿ°æ–¬Ÿπ√âÕ¬≈– 25 ®”π«πæ∫ Ÿß ÿ¥µàÕ«—π 10 µ—«  ´÷Ëß‰¡à·µ°µà“ß¡“°
π—°®“°°“√ ”√«® 2 §√—Èß∑’Ëºà“π¡“„πªï 2545 ´÷Ëßæ∫ 12 µ—«µàÕ«—π ·≈– ªï 2547 æ∫ 5 µ—«µàÕ«—π ¢âÕ¡Ÿ≈
®“°°“√»÷°…“ ”√«®µ‘¥µ“¡π’ÈπÕ°®“°®–‡ªìπ°“√‡ΩÑ“√–«—ßº≈°√–∑∫®“°°‘®°“√¢Õß °øº. „πæ◊Èπ∑’Ë·≈â«
¬—ß‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°√¡∑√—æ¬“°√∑“ß∑–‡≈·≈–™“¬Ωíòß„π°“√«“ß·ºπ®—¥°“√æ—≤π“∑√—æ¬“°√™“¬Ωíòß∑–‡≈
Õà“«°√–∫’Ë·≈–∑–‡≈Õ—π¥“¡—πÕ’°¥â«¬

°“√µÕ∫ πÕßµàÕ ∂“π°“√≥åπÈ”¡—π‡µ“√—Ë«‰À≈
‚√ß‰øøÑ“°√–∫’Ë¢π“¥°”≈—ßº≈‘µ 340 ‡¡°–«—µµå „™âπÈ”¡—π‡µ“‡ªìπ‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ¥”‡π‘π°“√º≈‘µ‰øøÑ“

µ—Èß·µà°≈“ßªï 2546 ‡ªìπµâπ¡“  ·≈–‰¥â¥”‡π‘π°“√®—¥∑”√–∫∫°“√®—¥°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡µ“¡¡“µ√∞“π “°≈

‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 °—π¬“¬π 2548 ‰¥â‡°‘¥‡ÀµÿπÈ”¡—π√—Ë«‰À≈∫√‘‡«≥Õ“§“√ Ÿ∫∂à“¬πÈ”¡—π∑’Ë§≈—ßπÈ”¡—π
¢Õß‚√ß‰øøÑ“ ‚¥¬¡’ “‡Àµÿ®“°∑àÕ Ÿ∫∂à“¬πÈ”¡—π™ÿ¥∑’Ë 3 ¢“¥∫√‘‡«≥„µâ·π«‡™◊ËÕ¡¢âÕµàÕ ∑”„ÀâπÈ”¡—π à«π
Àπ÷Ëß‰¥â‰À≈≈ß∂—ß·¬°πÈ”¡—π·≈–∫àÕ·¬°°—°πÈ”¡—πª√–¡“≥ 9,200 ≈‘µ√ ·≈–¡’ à«π‡≈Á°πâÕ¬ª√–¡“≥ 50 ≈‘µ√
∑’Ë‰À≈≈âπ®“°√–∫∫‡°Á∫°—°·¬°πÈ”¡—π≈ß Ÿà§≈Õßª°“ —¬ ‡π◊ËÕß®“°¡’ ¿“«–Ωπµ°Àπ—°„π¢≥–¥”‡π‘π°“√®—¥
‡°Á∫§√“∫πÈ”¡—π

‚√ß‰øøÑ“°√–∫’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ©ÿ°‡©‘π°√≥’πÈ”¡—πÀ°√—Ë«‰À≈‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ  “¡“√∂
§«∫§ÿ¡°“√√—Ë«‰À≈¢ÕßπÈ”¡—π‰¥â∑—π∑à«ß∑’ √«¡∑—Èß‰¥â∑”§«“¡ –Õ“¥·≈–‡°Á∫§√“∫πÈ”¡—π∑’Ë‰À≈≈âπ≈ß§≈Õß
ª°“ —¬·≈–æ◊Èπ∑’ËªÉ“™“¬‡≈π µ≈Õ¥®π®—¥ª√–™ÿ¡™’È·®ß·°àÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–ºŸâπ”™ÿ¡™π„πæ◊Èπ∑’Ë„Àâ
√—∫∑√“∫ ∂“π°“√≥åÀ≈—ß‡°‘¥‡Àµÿ‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡¡—Ëπ„®„π°“√·°â‰¢ ∂“π°“√≥å·°à™ÿ¡™π πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥â
√à«¡°—∫π—°«‘™“°“√®“°ΩÉ“¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫º≈°√–∑∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë§“¥«à“®–‡°‘¥¢÷Èπ„π
∫√‘‡«≥§≈Õßª°“ —¬·≈–ªÉ“™“¬‡≈π„°≈â‡§’¬ß ÷́Ëßº≈°“√ ”√«®‰¡àª√“°Ø§√“∫πÈ”¡—πµ°§â“ß∑—Èß„ππÈ”·≈–
∫√‘‡«≥√“°‚§πµâπ‰¡â„πªÉ“™“¬‡≈π ·≈–º≈°“√«‘‡§√“–Àå§ÿ≥¿“æπÈ”æ∫«à“ ‰¡à¡’§«“¡·µ°µà“ß®“°
§ÿ≥¿“æπÈ” ¿“«–ª°µ‘Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠   Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡‰¥â¡’°“√®—¥µ—Èß§≥–°√√¡°“√ 3 ΩÉ“¬ ª√–°Õ∫¥â«¬
ºŸâπ”™ÿ¡™π ºŸâ·∑π®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–ºŸâ·∑π®“° ‚√ß‰øøÑ“°√–∫’Ë ‡æ◊ËÕ√à«¡µ‘¥µ“¡ª√–
‡¡‘πº≈°√–∑∫®“° ∂“π°“√≥åπ’ÈµàÕ‰ª
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¿“√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡

°øº. ‡ªìπÀπà«¬ß“πÀ≈—°¢Õß™“µ‘¥â“πæ≈—ßß“π ·µà °øº. ¬—ß‰¥â§”π÷ß∂÷ß°“√¡’ à«π√à«¡µàÕ°“√ àß‡ √‘¡
·≈–‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ —ß§¡¥â«¬§«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√µ≈Õ¥¡“

ªï 2548 °øº. ‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√ √â“ß √√§å —ß§¡„π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√„Àâ°“√ π—∫ πÿπ°“√Õπÿ√—°…å
æ≈—ßß“π °“√ àß‡ √‘¡°“√»÷°…“¢Õß‡¬“«™π °“√∫”‡æÁ≠ “∏“√≥–ª√–‚¬™πå·≈–™à«¬‡À≈◊Õ —ß§¡  °“√
Õÿª∂—¡¿åæ√–æÿ∑∏»“ π“ °“√ àß‡ √‘¡·≈–∏”√ß√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡

°“√®—¥°“√¥â“π°“√„™â‰øøÑ“
°øº. ‰¥â¥”‡π‘πß“π°“√®—¥°“√¥â“π°“√„™â‰øøÑ“µ—Èß·µà‡√‘Ë¡‚§√ß°“√‡¡◊ËÕªï 2536 ∂÷ßªí®®ÿ∫—π ‰¥â

√‘‡√‘Ë¡‚§√ß°“√µà“ß Ê Õ“∑‘ ‚§√ß°“√ª√–™“√à«¡„® ª√–À¬—¥‰øøÑ“ ¿“¬„µâ —≠≈—°…≥å‡∫Õ√å 5 ‚§√ß°“√≈â“ß
·Õ√å™à«¬™“µ‘, ‚§√ß°“√ÀâÕß‡√’¬π ’‡¢’¬« (Green Learning Room) ´÷Ëß‚§√ß°“√œ¥—ß°≈à“« °øº. ‰¥â
√≥√ß§å àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ„™â‰øøÑ“„™âÕ¬à“ßª√–À¬—¥·≈–√Ÿâ§ÿ≥§à“ ¿“¬„µâ·π«§‘¥„ÀâºŸâ„™â‰øøÑ“‰¥â√—∫§«“¡ –¥«°
 ∫“¬‡∑à“‡¥‘¡·µà®à“¬§à“‰øøÑ“≈¥≈ß ¥â«¬°“√√≥√ß§å Ÿàª√–™“™π ·≈– π—∫ πÿπ àß‡ √‘¡„ÀâºŸâ„™â‰øøÑ“∑ÿ°°≈ÿà¡
µ—Èß·µà¿“§∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ¿“§∏ÿ√°‘® ·≈–¿“§Õÿµ “À°√√¡ „™â‰øøÑ“Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ≈¥°“√„™â‰øøÑ“
ª√–À¬—¥‡ß‘π≈ß∑ÿπ„π°“√°àÕ √â“ß‚√ß‰øøÑ“ ≈¥µâπ∑ÿπ°“√º≈‘µ ≈¥°“√π”‡¢â“‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡æ◊ËÕ°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“
™à«¬√—°…“‡ ∂’¬√¿“æ∑“ß‡»√…∞°‘®

º≈°“√¥”‡π‘πß“π°“√®—¥°“√¥â“π°“√„™â‰øøÑ“µ—Èß·µà‡√‘Ë¡‚§√ß°“√œ ®π∂÷ß ‘Èπ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡ 2548
‰¥âª√“°Øº≈ ”‡√Á®¢Õß°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡¥—ß‡ÀÁπ‰¥â®“°ª√‘¡“≥§«“¡µâÕß°“√‰øøÑ“ Ÿß ÿ¥≈¥≈ß
1,253.6 ‡¡°–«—µµå ·≈–æ≈—ßß“π‰øøÑ“≈¥≈ß 6,727.7 ≈â“πÀπà«¬ ÷́Ëß àßº≈„Àâª√‘¡“≥°ä“´
§“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å∑’Ëª≈àÕ¬ Ÿà∫√√¬“°“»≈¥≈ß 4,972,132 µ—π
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πÕ°®“°π’È °øº.  ¬—ß‰¥â√à«¡°—∫‚§√ß°“√ à«πæ√–Õß§å «π®‘µ√≈¥“ ¥”‡π‘π°“√»÷°…“‡æ◊ËÕÀ“
·π«∑“ß„π°“√π”·°≈∫®“°°√–∫«π°“√ ’¢â“«„π‚§√ß°“√ à«πæ√–Õß§å «π®‘µ√≈¥“ ¡“„™âª√–‚¬™πå„π
°“√º≈‘µ§«“¡‡¬Áπ ‡ªìπ‚§√ß°“√ “∏‘µ°“√„™âæ≈—ßß“π®“°™’«¡«≈ „π‚§√ß°“√®—¥µ—Èß√–∫∫º≈‘µ§«“¡‡¬Áπ
‚¥¬„™âæ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ®“°·°≈∫ ‚√ß‡æ“–‡ÀÁ¥‡¡◊ÕßÀπ“« ‚§√ß°“√ à«πæ√–Õß§å «π®‘µ√≈¥“ º≈ ”‡√Á®
¢Õß‚§√ß°“√œ  “¡“√∂≈¥¿“√–„π°“√°”®—¥·°≈∫∑’Ë‰¥â®“°°√–∫«π°“√ ’¢â“«ª√–¡“≥ 1,000 °‘‚≈°√—¡µàÕ
«—π ¡“‡ªìπæ≈—ßß“π∑¥·∑πæ≈—ßß“π‰øøÑ“®“°‡§√◊ËÕßª√—∫Õ“°“»¿“¬„πÕ“§“√∑’Ë„™âÕ¬Ÿà‡¥‘¡ ‚¥¬√–∫∫º≈‘µ
πÈ”‡¬Áπœ π’È¡’æ‘°—¥ ÿ∑∏‘ 35 µ—π§«“¡‡¬Áπ  “¡“√∂≈¥°“√„™âæ≈—ßß“π‰øøÑ“¿“¬„π‚§√ß°“√ à«πæ√–Õß§å‰¥â
ª√–¡“≥ 100,000 °‘‚≈«—µµå-™—Ë«‚¡ßµàÕªï °øº. ‰¥â¥”‡π‘π°“√°àÕ √â“ß·≈–µ‘¥µ—Èß‡§√◊ËÕß®—°√Õÿª°√≥å¡“µ—Èß
·µàª≈“¬ªï 2545 ·≈–‰¥â¥”‡π‘π°“√·≈â«‡ √Á®„πªï 2548

‚§√ß°“√ª≈Ÿ°ªÉ“∂“«√‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘
     °øº. ‰¥â¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√ª≈Ÿ°ªÉ“∂“«√‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡π◊ËÕß

„π«‚√°“ ∑√ß§√Õß ‘√‘√“™ ¡∫—µ‘§√∫ªï∑’Ë 50 ¡“µ—Èß·µàªï 2537 µàÕ‡π◊ËÕß¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π  ‰¥â™à«¬æ≈‘°øóôπ
º◊πªÉ“Õ—πÕÿ¥¡ ¡∫Ÿ√≥å°≈—∫§◊π Ÿà·ºàπ¥‘π‰∑¬®”π«π°«à“ 320,000 ‰√à  §‘¥‡ªìπµâπ‰¡â¡“°°«à“ 45 ≈â“πµâπ
À√◊Õ§‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 83 ¢Õßæ◊Èπ∑’Ë‡ªÑ“À¡“¬¢Õß °øº. ®”π«π 384,000 ‰√à ´÷Ëß°√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§
¢Õßª√–‡∑»®”π«π 42 ®—ßÀ«—¥ ·≈–¬—ß¡’æ◊Èπ∑’ËÕ¬Ÿà√–À«à“ß°“√ àß¡Õ∫Õ’° 39,000 ‰√à ·≈–®–ª≈Ÿ°‡æ‘Ë¡Õ’°ª√–¡“≥
25,000 ‰√à

      ◊∫‡π◊ËÕß®“°‡Àµÿ°“√≥åæ‘∫—µ‘¿—¬§≈◊Ëπ¬—°…å ÷π“¡‘ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 26 ∏—π«“§¡ 2547 ∑”„ÀâªÉ“™“¬‡≈π
∫√‘‡«≥∫â“ππÈ”‡§Á¡ Õ.µ–°—Ë«ªÉ“ ®.æ—ßß“ ·≈–™“¬Ωíòß∑–‡≈Õ—π¥“¡—π ∂Ÿ°∑”≈“¬‡ªìπ®”π«π¡“°  ¥—ßπ—Èπ ‡æ◊ËÕ
‡ªìπ°“√™à«¬øóôπøŸ ¿“æªÉ“™“¬‡≈π·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„π∫√‘‡«≥¥—ß°≈à“«  „πªï æ.». 2548 °øº. ®÷ß‰¥â
®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕ‡√àßæ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë·≈–¥”‡π‘π°“√ª≈Ÿ°ªÉ“∫√‘‡«≥∫â“ππÈ”‡§Á¡ ®”π«π 200‰√à  √«¡∑—Èß
æ◊Èπ∑’ËªÉ“™“¬‡≈π¥â“πΩíòß∑–‡≈Õ—π¥“¡—π ‰¥â·°à ®—ßÀ«—¥°√–∫’Ë ®”π«π 2,711 ‰√à  ®—ßÀ«—¥ µŸ≈ ®”π«π 500 ‰√à
·≈– ®—ßÀ«—¥√–πÕß ®”π«π 1,000 ‰√à ·≈â«‡ √Á®„π√–À«à“ßªï ·≈–®–¬—ß§ßµ‘¥µ“¡¥Ÿ·≈µ≈Õ¥®π∫”√ÿß√—°…“
µâπ°≈â“‰¡â∑’Ëª≈Ÿ°‰«â„πªïµàÕÊ ‰ª¥â«¬

√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ª≈Ÿ°ªÉ“∂“«√‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘œ ¢Õß °øº.

æ◊Èπ∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ®”π«π (‰√à) §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–

ªÉ“µâππÈ”≈”∏“√ 371,500 97
ªÉ“™“¬‡≈π 8,500 2
æ◊Èπ∑’ËÕ◊Ëπ Ê ‡™àπ ∫√‘‡«≥«—¥ ‚√ß‡√’¬π ‡ªìπµâπ 4,000 1
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º≈°“√¥”‡π‘πß“π ≥  ‘Èπªï 2548

º≈°“√¥”‡π‘πß“π ®”π«π (‰√à) §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈–

ª≈Ÿ°·≈â«‡ √Á® 359,000 93
-  àß¡Õ∫æ◊Èπ∑’Ë·≈â« 320,000 83
- Õ¬Ÿà√–À«à“ß°“√∫”√ÿß√—°…“ 39,000 10

Õ¬Ÿà„π·ºπ°“√ª≈Ÿ°ªï 2549 - 2550 25,000 7

‚§√ß°“√™’««‘∂’‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
     °øº. ‰¥âπâÕ¡π”·π«∑“ß·Ààßæ√–√“™¥”√‘¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡√◊ËÕß‡»√…∞°‘®æÕ‡æ’¬ß

·≈–°“√‡°…µ√™’«¿“æ ª≈Õ¥ “√‡§¡’‰ª àß‡ √‘¡„Àâ§«“¡√Ÿâ·°àª√–™“™π„π™ÿ¡™πµà“ßÊ  ¥â«¬§«“¡√à«¡¡◊Õ
°—∫«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√·≈–‡∑§‚π‚≈¬’∑—Ë«ª√–‡∑»   ∑—Èßπ’È °“√¥”‡π‘πß“π¢Õß‚§√ß°“√œ ‰¥â‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å·≈–
 √â“ß™◊ËÕ‡ ’¬ß„Àâ·°àª√–‡∑»¥â«¬°“√‰¥â√—∫√“ß«—≈‡°’¬√µ‘¬» çGlobal 100 Eco-Tech Awardsé „πß“π The
2005 World Exposition ≥ ª√–‡∑»≠’ËªÿÉπ

‚§√ß°“√Àπ÷ËßÕ”‡¿Õ Àπ÷Ëß‚√ß‡√’¬π„πΩíπ
     °øº. ‰¥â„Àâ°“√ π—∫ πÿπ ‚§√ß°“√ çÀπ÷ËßÕ”‡¿Õ Àπ÷Ëß‚√ß‡√’¬π„πΩíπé   ¡“µ—Èß·µàªï  2547  ‡ªìπ

‡ß‘π®”π«π 52 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬¡’‚√ß‡√’¬π‡ªÑ“À¡“¬ 32 ‚√ß‡√’¬π  ‚¥¬¡ÿàß‡πâπ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ¢Õß
π—°‡√’¬π¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡°‘®°√√¡∑’Ë ”§—≠ ‡™àπ æ—≤π“√–∫∫‡§√◊Õ¢à“¬ ICT ÀâÕß ¡ÿ¥   ·À≈àß‡√’¬π√ŸâπÕ°
ÀâÕß‡√’¬π·≈–ÀâÕßªØ‘∫—µ‘°“√∑“ß¿“…“ µ≈Õ¥®π‡ √‘¡∑—°…–°“√„™â¿“…“Õ—ß°ƒ… ‡ªìπµâπ

      ”À√—∫„πªï 2548 °øº.‰¥â¡Õ∫‡ß‘π π—∫ πÿπ„π§√—Èß∑’Ë 2 Õ’° 52 ≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËÕ¡ÿàß‡πâπ„Àâ
‚√ß‡√’¬π¡’√–∫∫∫√‘À“√®—¥°“√∑’Ë¥’  ®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ‡¥Á°§‘¥‡ªìπ«‘‡§√“–Àå‡ªìπ  √â“ß‡ √‘¡»—°¬¿“æ
ºŸâ∫√‘À“√·≈–§√Ÿ„Àâ‡ªìπ¡◊ÕÕ“™’æ ‡æ‘Ë¡ ¡√√∂π–¢Õß‚√ß‡√’¬π„π°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ µ≈Õ¥®π àß‡ √‘¡„Àâ
‚√ß‡√’¬π¡’ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë¥’ √à¡√◊Ëπ·≈–πà“‡√’¬π

‚§√ß°“√·«àπ·°â«
     °øº. ®—¥∑”‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·°â‰¢ªí≠À“ “¬µ“·°àºŸâ¬“°‰√â ‚¥¬‰¡à§‘¥¡Ÿ≈§à“

‡æ◊ËÕ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ∑√ß‡®√‘≠æ√–
™π¡“¬ÿ§√∫ 48 æ√√…“  ‚¥¬√à«¡¡◊Õ°—∫°≈ÿà¡∫√‘…—∑¬Ÿ∫’´’ ·≈–∫√‘…—∑ ÀÕ·«àπ °√ÿäª ®”°—¥ √«¡∑—Èß ∏π“§“√
·«àπµ“ ‚√ßæ¬“∫“≈‡¡µµ“ª√–™“√—°…å  ´÷Ëß‰¥â¥”‡π‘π°“√¡“‡ªìπªï∑’Ë 3   ·≈–ª√– ∫º≈ ”‡√Á®‡ªìπÕ¬à“ß¥’¬‘Ëß
‰¥â™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ¬“°‰√â‰ª·≈â«°«à“ 13,000 §π∑—Ë«ª√–‡∑»   „πªï 2548 °øº. ®÷ß‰¥â¢¬“¬°“√¥”‡π‘πß“π
‚§√ß°“√ÕÕ°‰ªÕ’°  ‚¥¬√à«¡°—∫ ¡“™‘°‡§√◊Õ¢à“¬‚√ßæ¬“∫“≈„π —ß°—¥°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢·≈–‚√ß
æ¬“∫“≈∑À“√‡√◊Õ ®—ßÀ«—¥™≈∫ÿ√’  ∑’Ë®–‰¥â‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß·≈–‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√„Àâ∫√‘°“√·°àºŸâ¬“°‰√â
§√Õ∫§≈ÿ¡‰ª∑—Èß 76 ®—ßÀ«—¥
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‚§√ß°“√∑ÿπ‡≈à“‡√’¬πÀ≈«ß ”À√—∫æ√– ß¶å‰∑¬
     °øº. ‰¥â‡≈Áß‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√®√√‚≈ßæ√–æÿ∑∏»“ π“  ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß°“√ àß‡ √‘¡

°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·°àæ√– ß¶å‰∑¬  ®÷ß‰¥â∂«“¬∑ÿπ‡≈à“‡√’¬πÀ≈«ß ª√–®”ªï°“√»÷°…“ 2548 ‡ªìπ
§√—Èß∑’Ë 2  ◊∫‡π◊ËÕß®“°ªï 2547 ∑’Ëºà“π¡“  ¡’∑—Èß ‘Èπ 242 ∑ÿπ·∫àß‡ªìπ 4 ª√–‡¿∑ √«¡‡ªìπ‡ß‘π∑ÿπ∑—Èß ‘Èπ 2,186,000
∫“∑ ́ ÷Ëß∑ÿπ‡≈à“‡√’¬πÀ≈«ß ”À√—∫æ√– ß¶å‰∑¬®–§√Õ∫§≈ÿ¡§à“„™â®à“¬„π°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ°“√≈ß∑–‡∫’¬π‡√’¬π
§à“Àπà«¬°‘µ §à“Àπ—ß ◊Õ µ”√“‡√’¬π ·≈–§à“∏√√¡‡π’¬¡µà“ßÊ ‚¥¬°”Àπ¥„Àâ¡’°“√∂«“¬∑ÿπ„π™à«ßµâπªï°“√
»÷°…“¢Õß∑ÿ°ªï

∑—Èßπ’È ‡¡◊ËÕªï  2547  °øº. ‰¥â¡Õ∫‡ß‘π®”π«π 1 ≈â“π∫“∑ ‡æ◊ËÕ ¡∑∫‚§√ß°“√∑ÿπ‡≈à“‡√’¬πÀ≈«ßœ
·≈–‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2  ∏—π«“§¡ 2547 °øº.‰¥âπ”√àÕß∑Õ¥ºâ“ªÉ“¡À“°ÿ»≈ °øº. ∑Ÿ≈‡°≈â“œ ∂«“¬„πÀ≈«ß ‡æ◊ËÕ
 ¡∑∫∑ÿπ‚§√ß°“√∑ÿπ‡≈à“‡√’¬πÀ≈«ßœ ‡ªìπÀπà«¬ß“π·√° ‡π◊ËÕß„π«‚√°“ ¡À“¡ß§≈∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®
æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑√ß‡®√‘≠æ√–™π¡æ√√…“ 77 æ√√…“ „π«—π∑’Ë  5  ∏—π«“§¡  2547 √«¡‡ªìπ‡ß‘π°«à“ 7 ≈â“π
∫“∑

°“√™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ®“° “∏“√≥¿—¬
     ®“°‡Àµÿ∏√≥’æ‘∫—µ‘¿—¬ ( ÷π“¡‘) „πæ◊Èπ∑’Ë®—ßÀ«—¥¿“§„µâ„π™à«ßª≈“¬ªï 2547 °øº.‰¥âµ—Èß»Ÿπ¬å™à«¬

‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬„πæ◊Èπ∑’Ë‡°‘¥‡Àµÿ·≈–„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ„π¥â“πµà“ßÊ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßÕ“∑‘  π—∫ πÿπ
‡Œ≈‘§Õª‡µÕ√å ‡§√◊ËÕß®—°√°≈‡æ◊ËÕ°Ÿâ´“°»æ ·≈–´“°ª√—°À—°æ—ß πÈ”¥◊Ë¡ °“√„™â®ÿ≈‘π∑√’¬å¥—∫°≈‘Ëπ°«à“ 10,000
≈‘µ√ °“√∫√‘®“§‡ß‘π™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬ æ√âÕ¡‡ªî¥„Àâ∫√‘°“√‚∑√»—æ∑å‚¥¬‰¡à‡ ’¬§à“„™â®à“¬ºà“π√–∫∫
 ◊ËÕ “√„¬·°â«π”· ß¢Õß °øº.  ‡π◊ËÕß®“°√–∫∫‚∑√»—æ∑åæ◊Èπ∞“π„πæ◊Èπ∑’Ë‰¡à “¡“√∂„™â°“√‰¥âÀ≈—ß‡°‘¥‡Àµÿ
√«¡¬Õ¥∫√‘®“§·≈– ‘Ëß¢Õß∑—Èß ‘Èπ°«à“ 30 ≈â“π∫“∑

     ™à«ßª≈“¬ªï 2548  ‰¥â‡°‘¥Õÿ∑°¿—¬§√—Èß„À≠à„π¿“§„µâ °øº.‰¥â®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å™à«¬‡À≈◊ÕºŸâª√– ∫¿—¬
πÈ”∑à«¡ ‚¥¬„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ·®°®à“¬∂ÿß¬—ß™’æ·≈–‡«™¿—≥±å·°àºŸâª√– ∫Õÿ∑°¿—¬





§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â
À—«„® ”§—≠Õ’°ª√–°“√Àπ÷ËßÕ—π∂◊Õ‡ªìπ¿“√°‘®∑’Ë ”§—≠¢Õß °øº. §◊Õ°“√¥Ÿ·≈§ÿ≥¿“æ¢Õß ‘π§â“Õ—πÀ¡“¬∂÷ß

¥â“π§«“¡¡—Ëπ§ß ‡æ’¬ßæÕ¢Õß°“√º≈‘µ ·≈– àßæ≈—ßß“π‰øøÑ“ ´÷ËßÀ“°‡°‘¥‰øµ° ‰ø¥—∫¢÷Èπ®– àßº≈°√–∑∫∑’Ë √â“ß§«“¡
‡ ’¬À“¬·°à√–∫∫‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß¿“§∏ÿ√°‘®Õÿµ “À°√√¡ „π™à«ß∑’Ëºà“π¡“ °øº.  “¡“√∂
§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈ ¡√√∂π–¢Õß√–∫∫æ≈—ßß“π‰øøÑ“‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¬—ßº≈„Àâ°√–∫«π°“√º≈‘µ¢Õß¿“§Õÿµ “À°√√¡
·≈–∏ÿ√°‘®∫√‘°“√¥”‡π‘π‰ª¥â«¬¥’ æ√âÕ¡∑—Èß “¡“√∂¢—∫‡§≈◊ËÕπ√–∫∫‡»√…∞°‘®¢Õßª√–‡∑»„Àâ‡µ‘∫‚µµ“¡‡ªÑ“À¡“¬ ¥â«¬
°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë‚ª√àß„  ¡’§ÿ≥¿“æ  ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–√“§“¬ÿµ‘∏√√¡
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√“¬ß“นขอßºู้สอบบัญชี 






เสนอ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบดุลรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 งบกำไรขาดทุนรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม2548และ2547ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ

บริษัทย่อยและของเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้บริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เป็นผู้รับ

ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น

ผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน และรายงานของผู้สอบบัญชีอื่นโดยผู้สอบบัญชีอื่นเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ผลิตไฟฟ้า

ราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและรวมอยู่ในงบการเงินรวมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ได้รับและใช้รายงานของผู้สอบบัญชีอื่นดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

รวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่ง

กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า

งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบ

หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสม

ของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารของ

กิจการเป็นผู้จัดทำขึ้นตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดย

รวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการ

แสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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  จากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานของผู้สอบบัญชีอื่น สำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่างบการเงินรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวม

และเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ณ วันที่31 ธันวาคม2548 และ2547 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ การเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนรวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และกระแสเงินสด

รวมและเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม2548 และ2547 ของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทย่อยและของเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป







 (ลงชื่อ)

 (นางสาวปรุงศรีชอบธรรม)

 ผู้อำนวยการกลุ่มรักษาราชการแทน

 ผู้อำนวยการสำนักงาน







 (ลงชื่อ)

 (นางสาวล้วนรักษ์ธานี)

 ผู้อำนวยการกลุ่ม











สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่20มิถุนายน2549
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°“√‰øø้“Ω่“¬º≈‘µ·À่ßª√–‡∑»‰∑¬·≈–บ√‘ษั∑¬่อ¬ 
ßบดุ≈ 

ณ วัน∑ีË 31 ธันว“คม 2548 ·≈– 2547 
  


หน่วย:บาท

 หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 2548 2547 2548 2547

 สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4.3,5.1 30,629,243,027 30,954,238,520 26,215,471,646 30,247,091,416

 เงินลงทุนระยะสั้น 5.2 14,895,788,488 12,995,454,337 10,046,291,677 6,536,887,992

 เงินลงทุนระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 292,023,274 1,180,680,207 - -

 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นสุทธิ 4.4,5.3 24,601,154,953 46,612,447,388 24,601,154,953 46,556,686,310

 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.4,4.17,5.4.1 31,097,841 41,408,851 307,892,128 313,577,213

 วัสดุสำรองคลัง-สุทธิ 4.5,5.5 9,128,853,479 6,522,819,826 7,044,554,564 4,916,093,114

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

  ลูกหนี้อื่น-กิจการอื่นสุทธิ 4.4,5.6 3,652,252,691 3,614,425,440 3,652,252,691 3,614,425,440

  ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.4,4.17,5.4.2 - - 510,000 -

  อื่นๆ  5,328,079,363 2,108,838,974 5,235,487,403 2,249,867,830

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  88,558,493,116 104,030,313,543 77,103,615,062 94,434,629,315

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าซึ่ง 

  บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 4.6,5.7 - - 10,438,306,983 8,739,535,133

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่ง

  บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 4.6,5.7 6,096,774,851 5,249,535,111 6,096,774,851 5,249,535,111

 ส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย  3,035,731,484 2,558,868,197 - -

 เงินลงทุนระยะยาว  358,125,242 519,506,815 - -

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  649,555,838 406,807,881 - -

 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 4.7,4.8,5.8 268,359,372,396 273,813,798,814224,873,345,027229,082,914,769

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.9,5.9 16,461,242,012 16,141,277,407 16,461,242,012 16,141,277,407

 งานระหว่างก่อสร้าง 5.10 11,409,990,905 11,302,347,753 10,564,960,011 11,001,730,492

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.10,5.11 1,792,156,580 2,833,757,285 1,786,407,250 2,825,503,658

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  308,162,949,308 312,825,899,263270,221,036,134273,040,496,570

รวมสินทรัพย์  396,721,442,424 416,856,212,806347,324,651,196367,475,125,885

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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°“√‰øø้“Ω่“¬º≈‘µ·À่ßª√–‡∑»‰∑¬·≈–บ√‘ษั∑¬่อ¬ 
ßบดุ≈ 

ณ วัน∑ีË 31 ธันว“คม 2548 ·≈– 2547 


หน่วย:บาท

 หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 2548 2547 2548 2547

 หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น 5.12 24,212,116,021 14,974,588,019 19,315,336,929 14,974,588,019
 เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4.17,5.4.3 6,499,366,728 6,075,463,984 13,065,396,300 12,720,547,776
 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
  ภายในหนึ่งปี 4.11,5.14 25,169,615,933 18,618,313,804 22,357,696,229 15,494,362,924
 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
  ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 4.8 - 791,675 - 791,675
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
  เจ้าหนี้อื่น  9,329,647,142 8,931,592,952 9,005,965,281 3,855,591,760
  เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง 5.13 8,221,592,871 9,567,481,452 8,221,592,871 9,567,481,452
  ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย  1,425,322,760 1,615,566,678 1,425,322,760 1,615,566,678
  อื่นๆ  5,254,338,397 6,705,351,478 4,656,749,719 6,763,482,729
 รวมหนี้สินหมุนเวียน  80,111,999,852 66,489,150,042 78,048,060,089 64,992,413,013
หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 เงินกู้ยืมระยะยาว 4.11,5.14 113,981,335,534 136,782,874,352 83,967,635,176104,555,929,322
 ประมาณการหนี้สิน
  เพื่อการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมือง 4.12,5.15 1,612,852,032 1,571,367,658 1,612,852,032 1,571,367,658
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 4.14,5.16 7,309,535,398 7,229,311,261 7,309,535,398 7,229,311,261
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  122,903,722,964 145,583,553,271 92,890,022,606113,356,608,241
รวมหนี้สิน  203,015,722,816 212,072,703,313170,938,082,695178,349,021,254
ส่วนของทุน 
 เงินงบประมาณ 5.17 9,500,639,921 9,562,972,684 9,500,639,921 9,562,972,684
 ส่วนของทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่ง 
  บันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 5.19 3,011,488,985 2,929,893,952 3,011,488,985 2,929,893,952
 ส่วนเกินทุนจากสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 474,767,280 474,767,280 474,767,280 474,767,280
 กำไรสะสม 
  จัดสรรแล้ว 
   เงินจัดสรรในการขยายกิจการ  80,186,366,913 80,186,366,913 80,186,366,913 80,186,366,913
  ยังไม่ได้จัดสรร 4.15,5.18 83,213,305,402 95,972,103,802 83,213,305,402 95,972,103,802
รวมส่วนของทุน  176,386,568,501 189,126,104,631176,386,568,501189,126,104,631
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  17,319,151,107 15,657,404,862 - -
รวมหนี้สินและส่วนของทุน  396,721,442,424 416,856,212,806347,324,651,196367,475,125,885

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
 


 (นายณอคุณสิทธิพงศ์) (นายไกรสีห์กรรณสูต) 
 กรรมการกฟผ.ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการกฟผ. ผู้ว่าการ
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°“√‰øø้“Ω่“¬º≈‘µ·À่ßª√–‡∑»‰∑¬·≈–บ√‘ษั∑¬่อ¬ 
ßบ°ำ‰√ข“ด∑ุน 

สำÀ√ับªีส‘Èนสุดวัน∑ีË 31 ธันว“คม 2548 ·≈– 2547 
 หน่วย:บาท
 หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.
 2548 2547 2548 2547
รายได้
 รายได้จากการขายไฟฟ้า 4.1 259,719,334,564 259,221,546,915 259,865,410,743259,353,648,593
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น  19,374,712,031 15,358,016,870 21,989,958,417 19,688,056,760
 รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ  279,094,046,595 274,579,563,785 281,855,369,160279,041,705,353
ต้นทุนขาย
 ต้นทุนขายไฟฟ้า 5.20 238,274,029,846 207,537,200,312 246,492,809,469215,738,749,766
 ต้นทุนขายสินค้าและบริการอื่น  19,311,996,703 15,472,108,896 21,634,325,404 19,512,360,883
 รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ  257,586,026,549 223,009,309,208 268,127,134,873235,251,110,649
กำไรขั้นต้น   21,508,020,046 51,570,254,577 13,728,234,287 43,790,594,704
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  16,728,441,911 12,676,353,119 15,713,421,620 12,170,727,144
กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินค้าและบริการ  4,779,578,135 38,893,901,458 (1,985,187,333) 31,619,867,560
รายได้อื่น
 ดอกเบี้ยรับ 4.2 883,068,862 506,696,943 604,565,202 350,818,506
 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี  - - - 1,277,963,383
 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินโรงไฟฟ้าลานกระบือ  - 38,973,418 - 59,959,105
 กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  - 3,115,186 - 3,115,186
 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4.11,5.21 1,754,136,061 - 1,753,086,404 -
 กำไรจากการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า  188,000,000 - 188,000,000 -
 อื่นๆ    1,442,660,364 1,847,810,712 1,310,554,136 1,738,613,771
 รวมรายได้อื่น  4,267,865,287 2,396,596,259 3,856,205,742 3,430,469,951
ค่าใช้จ่ายอื่น 
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 4.11,5.21 - 646,847,069 - 646,601,298
 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  15,333,506 - 15,333,506 -
 ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  84,582,914 - 84,582,914 -
 อื่นๆ    11,275,410 21,356,417 16,998,410 21,356,417
 รวมค่าใช้จ่ายอื่น  111,191,830 668,203,486 116,914,830 667,957,715
กำไรจากการดำเนินงาน  8,936,251,592 40,622,294,231 1,754,103,579 34,382,379,796
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและ
 กิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย 5.22 - - 2,919,026,920 1,818,967,461
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 5.22 1,166,965,693 1,315,930,906 1,166,965,693 1,315,930,906
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของ 
บริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย  372,010,431 407,901,835 - -
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย  10,475,227,716 42,346,126,972 5,840,096,192 37,517,278,163
ดอกเบี้ยจ่าย  4.16,5.23 (7,222,105,334) (8,209,409,806) (6,013,222,484) (6,984,729,435)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  3,253,122,382 34,136,717,166 (173,126,292) 30,532,548,728
ภาษีเงินได้  5.25 (89,752,499) (36,302,887) - -
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  3,163,369,883 34,100,414,279 (173,126,292) 30,532,548,728
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  (3,336,496,175) (3,567,865,551) - -
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ 5.24 (173,126,292) 30,532,548,728 (173,126,292) 30,532,548,728

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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หน่วย:บาท

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกฟผ.ณวันที่31ธันวาคม2548 

 เงินงบประมาณ ส่วนของทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย ส่วนเกินทุนจาก กำไรสะสม กำไรสะสม รวมส่วนของทุน

  ส่วนเกิน กำไรที่ยังไม่ ผลต่างจากการ รวม สิทธิการใช้ประโยชน์ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร 

  มูลค่าหุ้น รับรู้จากการปรับ แปลงค่างบการเงิน  ในที่ราชพัสดุ 

   มูลค่าเงินลงทุน ของบริษัทที่อยู่ 

   ในหลักทรัพย์ฯ ในต่างประเทศ 

ยอดต้นงวด 9,562,972,684 2,880,286,079 91,673,073 (42,065,200) 2,929,893,952 474,767,280 80,186,366,913 95,972,103,802 189,126,104,631

เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด (62,332,763) 6,623,859 57,580,012 17,391,162 81,595,033 - - - 19,262,270

ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด - - - - - - - (173,126,292) (173,126,292)

สำรองเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังเพิ่มขึ้น 

 (ตุลาคมถึงธันวาคม2547) - - - - - - - (3,868,548) (3,868,548)

สำรองเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง - - - - - - - (12,581,803,560) (12,581,803,560)

ยอดปลายงวด 9,500,639,921 2,886,909,938 149,253,085 (24,674,038) 3,011,488,985 474,767,280 80,186,366,913 83,213,305,402 176,386,568,501









 หน่วย:บาท

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกฟผ.ณวันที่31ธันวาคม2547 

 เงินงบประมาณ ส่วนของทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย ส่วนเกินทุนจาก กำไรสะสม กำไรสะสม รวมส่วนของทุน

  ส่วนเกิน กำไรที่ยังไม่ ผลต่างจากการ รวม สิทธิการใช้ประโยชน์ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร 

  มูลค่าหุ้น รับรู้จากการปรับ แปลงค่างบการเงิน  ในที่ราชพัสดุ 

   มูลค่าเงินลงทุน ของบริษัทที่อยู่ 

   ในหลักทรัพย์ฯ ในต่างประเทศ 

ยอดต้นงวด 9,625,305,447 2,880,286,079 307,362,107 (46,565,015) 3,141,083,171 474,767,280 80,186,366,913 78,007,036,525 171,434,559,336

เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด (62,332,763) - (215,689,034) 4,499,815 (211,189,219) - - - (273,521,982)

กำไรสุทธิสำหรับงวด - - - - - - - 30,532,548,728 30,532,548,728

สำรองเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง - - - - - - - (12,567,481,451) (12,567,481,451)

ยอดปลายงวด 9,562,972,684 2,880,286,079 91,673,073 (42,065,200) 2,929,893,952 474,767,280 80,186,366,913 95,972,103,802 189,126,104,631
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สำÀ√ับªีส‘Èนสุดวัน∑ีË 31 ธันว“คม 2548 ·≈– 2547 
 หน่วย:บาท

 หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 

 กำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (173,126,292) 30,532,548,728 (173,126,292) 30,532,548,728

 รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน 

  กิจกรรมดำเนินงาน 

   ค่าเสื่อมราคา  18,698,697,654 18,264,122,673 16,058,123,148 15,679,407,734

   กำไรจากการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (188,000,000) - (188,000,000) -

   ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  15,333,506 - 15,333,506 -

   ทรัพย์สินรับบริจาค  (49,500) (332,930) (49,500) (332,930)

   ตัดจ่ายค่าทดแทนสิทธิการใช้ที่ดิน 5.9 415,434,388 376,963,960 415,434,388 376,963,960

   ตัดจ่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5.9 6,168,210 - 6,168,210 -

   ตัดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้  533,810,912 161,596,079 - -

   รายจ่ายตัดบัญชีจากรายจ่าย

    รอการตัดบัญชีด้านเหมืองลิกไนต์ 5.11 4,626,429,848 4,584,143,058 4,626,429,848 4,584,143,058

   ตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 5.9 6,337,354 6,337,354 6,337,354 6,337,354

   หนี้สงสัยจะสูญ  13,317,165 (69,596,920) 13,317,165 (69,596,920)

   หนี้สูญ  4,794,120,000 - 4,794,120,000 -

   ค่าเสื่อมสภาพวัสดุสำรองคลัง  214,434,258 204,314,446 105,044,051 204,314,446

   (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  80,098,837 (3,115,186) 84,582,914 (3,115,186)

   กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี - - - (1,277,963,383)

   กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินโรงไฟฟ้าลานกระบือ  - (38,973,418) - (59,959,105)

   รับรู้รายได้จากรายได้รอการรับรู้ 5.16 (187,965,578) (25,218,381) (187,965,578) (25,218,381)

   (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (2,213,579,206) 728,077,886 (2,213,700,250) 728,449,670

   ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยและ

    กิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย 5.22 - - (2,919,026,920) (1,818,967,461)

   ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 5.22 (1,166,965,693) (1,315,930,906) (1,166,965,693) (1,315,930,906)

   ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าของ 

    บริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย  (372,010,431) (407,901,835) - -

   ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  3,336,496,175 3,567,865,551 - -

  การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ลดลง(เพิ่มขึ้น) 

   ลูกหนี้การค้า  17,227,154,396 (7,182,482,647) 17,166,767,392 (7,398,889,931)

   ลูกหนี้อื่นๆ  (50,699,257) (2,905,918,757) (51,209,257) (2,445,736,408)

   วัสดุสำรองคลัง  (2,820,467,911) (601,467,738) (2,233,505,501) (379,831,652)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (3,219,240,389) (1,565,065,538) (2,985,619,574) (1,779,972,981)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  968,935,834 91,051,324 934,804,736 92,081,005

   รายจ่ายรอการตัดบัญชีด้านเหมืองลิกไนต์ 5.11 (3,482,905,543) (3,255,307,474) (3,482,905,543) (3,255,307,474)

  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

   เจ้าหนี้การค้า  9,661,430,745 9,148,174,454 4,685,597,433 16,347,869,521

   เจ้าหนี้อื่น  374,431,621 (303,426,033) 5,126,871,997 (5,445,466,034)

   ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย  (190,243,918) (279,156,619) (190,243,918) (279,156,619)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (1,449,843,290) 4,276,809,441 (2,106,733,009) 4,654,063,235

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  123,660,994 (197,662,689) 123,660,994 1,363,022,290

   กองทุนสงเคราะห์  (8,716,659) (864,705) (8,716,659) (864,705)

   ประมาณการหนี้สินเพื่อการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมือง 41,484,375 66,582,360 41,484,375 66,582,360

      45,787,088,897 23,323,616,810 36,469,436,109 18,546,924,557

 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน  45,613,962,605 53,856,165,538 36,296,309,817 49,079,473,285

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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 หน่วย:บาท

 หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

 เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น  (1,900,334,152) (828,603,675) (3,509,403,685) (124,053,911)

 เงินลงทุนระยะยาว(เพิ่มขึ้น)ลดลง  1,050,038,506 (42,630,874) - -

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (242,747,957) (406,807,881) - -

 รับเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินโรงไฟฟ้าลานกระบือ - 39,000,000 - 60,000,000

 รับเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  175,411,486 68,651,475 164,893,857 68,651,475

 รายจ่ายลงทุน(รวมดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง)  (16,022,543,965)(11,043,509,103)(14,044,752,309)(11,884,532,076)

 คืนเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง 5.16 (841,517) (452,210,287) (841,517) (452,210,287)

 รับเงินจากรายได้รอการรับรู้ 5.16 885,394,510 504,635,621 885,394,510 504,635,621

 ลงทุนในกิจการร่วมค้า  - - (148,995,000) (183,505,000)

 ลงทุนในบริษัทย่อย  - - (999,930) -

 ลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย  (588,005,400) (427,612,350) - -

 รับเงินปันผลในบริษัทร่วม 5.7 401,320,986 401,320,986 401,320,986 401,320,986

 รับเงินปันผลในบริษัทย่อย 5.7 - - 1,370,250,000 1,239,750,000

 รับเงินปันผลในกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อย  483,152,544 241,627,477 - -

 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน  (15,759,154,959)(11,946,138,611)(14,883,133,088)(10,369,943,192)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง  (13,931,560,688)(12,540,500,000)(13,931,560,688)(12,540,500,000)

 ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (52,753,079,629)(26,054,675,197)(15,312,444,136)(23,167,497,937)

 เงินกู้ที่เบิก  38,181,548,733 4,800,000,000 3,800,000,000 4,800,000,000

 เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (791,675) (2,208,021) (791,675) (2,208,021)

 เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  (1,675,919,880) (1,515,249,953) - -

 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน  (30,179,803,139)(35,312,633,171)(25,444,796,499)(30,910,205,958)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (324,995,493) 6,597,393,756 (4,031,619,770) 7,799,324,135

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  30,954,238,520 24,356,844,764 30,247,091,41622,447,767,281

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 4.3,5.1 30,629,243,027 30,954,238,520 26,215,471,64630,247,091,416

 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 

 เงินสดจ่ายในระหว่างงวด 

  ดอกเบี้ยจ่าย  8,271,151,896 8,874,300,031 7,057,337,731 7,647,881,292

  ภาษีเงินได้  59,480,475 28,868,460 - -
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สำÀ√ับªีส‘Èนสุดวัน∑ีË 31 ธันว“คม 2548 ·≈– 2547

1. ข้อความทั่วไป

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511

และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยณวันที่31ธันวาคม2548กฟผ.มีพนักงานจำนวน24,831คนวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมีดังนี้

 1.1 ผลิตจัดให้ได้มาจัดส่งหรือจำหน่ายซึ่งพลังงานไฟฟ้าให้แก่

  - การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)หรือการไฟฟ้าอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

  - ผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

  - ประเทศใกล้เคียง

 1.2 ดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับ

หรือต่อเนื่องกับกิจการของกฟผ.หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว

 1.3 ผลิตและขายลิกไนต์หรือวัตถุเคมีจากลิกไนต์

  โดยกฟผ.ได้รับโอนทรัพย์สินหนี้สินสิทธิความรับผิดตลอดจนธุรกิจของการไฟฟ้ายันฮีการลิกไนต์และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ

ทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อได้หักหนี้สินออกแล้วถือเป็นทุนของกฟผ.

2. การแปลงสภาพเป็นบริษัทและการกลับสภาพเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  เมื่อวันที่24มิถุนายน2548กฟผ.ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทกฟผ.จำกัด(มหาชน)(บมจ.กฟผ.)ตามพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจพ.ศ.2542และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2547และวันที่10พฤษภาคม2548ในการแปลงสภาพดังกล่าวจะมีการ

แปลงทุนของกฟผ.เป็นทุนเรือนหุ้นโดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกณวันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น60,000ล้านบาทประกอบด้วย

หุ้นจำนวน6,000ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้10บาทต่อหุ้นทั้งนี้กิจการสิทธิหนี้สินความรับผิดและสินทรัพย์ของกฟผ.รวมถึงพนักงานจะถูกโอนไป

ยัง บมจ. กฟผ. เว้นแต่กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์บางส่วน กฟผ. ได้โอนให้แก่กระทรวงการคลังในราคาตามมูลค่าทางบัญชี(BookValue) ณ วันที่จด

ทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยกระทรวงการคลังได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ตามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าหรือการใช้ที่ราชพัสดุในการดำเนินการ

ของกฟผ.

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในคราวประชุมครั้งที่

3/2548(ครั้งที่101)เห็นชอบให้บมจ.กฟผ.เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก60,000ล้านบาทเป็น80,000ล้านบาทโดยการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวน2,000ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10บาทซึ่งบมจ.กฟผ. ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น80,000ล้านบาทที่กระทรวงพาณิชย์

เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่31 สิงหาคม2548 และอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีแผนกระจายหุ้น

ต่อประชาชนทั่วไปในวันที่16พฤศจิกายน2548

  เมื่อวันที่25-27ตุลาคม2548บมจ.กฟผ.ได้เปิดการรับจองซื้อหุ้นให้กับพนักงานซึ่งมีชื่อปรากฏเป็นพนักงานของบมจ.กฟผ.ณวัน

จดทะเบียนจัดตั้ง บมจ. กฟผ. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ บมจ. กฟผ. พนักงานของ บมจ. กฟผ. ที่ครบเกษียณอายุใน

วันที่30กันยายน2548และพนักงานของบมจ.กฟผ.ที่เข้าร่วมโครงการออกจากงานด้วยความยินดีทั้งสองฝ่ายในปีพ.ศ.2548จองหุ้นสามัญของ

บมจ. กฟผ. โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจำนวน 8 เท่าของเงินเดือน ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

(กพช.) ในคราวประชุมครั้งที่3/2548(ครั้งที่101) จำนวนหุ้นที่พนักงานและผู้บริหารระดับสูงได้รับการจัดสรรมีจำนวน510,316,168 หุ้น คิดเป็น

มูลค่า5,103,161,680บาท

  เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2548ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งห้ามบมจ.กฟผ.เสนอขายหรือดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการขายหุ้นของบมจ.

กฟผ.ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

  เมื่อวันที่23มีนาคม2549ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจสิทธิและประโยชน์ของบริษัทกฟผ.

จำกัด(มหาชน)พ.ศ.2548และพระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพ.ศ.2548ตั้งแต่วันที่

24มิถุนายน2548ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 มอบหมายให้กระทรวงพลังงานหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ

ดำเนินการเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดว่าคำพิพากษาดังกล่าวจะมีผลต่อกฟผ.อย่างไรสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงว่า

  1. คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีผลทำให้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2547และวันที่10พฤษภาคม2548ยกเลิกไป

ด้วยและถือว่าไม่เคยมีการตราพระราชกฤษฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพ.ศ.2511ไม่เคย

ถูกยกเลิกไปกฟผ.จึงยังคงมีสถานะเช่นเดิมตลอดมาและถือว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายดังนั้นบริษัทกฟผ.จำกัด(มหาชน)

จึงไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่ต้น ส่วนบริษัท กฟผ. โทรคมนาคม จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังคงมี

สถานะเป็นนิติบุคคลจนกว่าจะมีการจดทะเบียนเลิกบริษัท

  2. คณะกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพ.ศ.2511 ก็ยังคงมีสถานะและ

อำนาจหน้าที่เหมือนเดิมทุกประการเว้นแต่จะมีเหตุที่ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย

  3. บรรดากิจการ สิทธิ หนี้ ความรับผิด และสินทรัพย์ของ กฟผ. ที่โอนไปเป็นของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน) หรือที่ตกเป็นของ

กระทรวงการคลังถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นส่วนกิจการสิทธิหนี้ ความรับผิดและสินทรัพย์ในบริษัทกฟผ. โทรคมนาคมจำกัดซึ่งบริษัทกฟผ.จำกัด

(มหาชน)เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดนั้นกฟผ.ย่อมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัด

  4. พนักงานของ กฟผ. ยังคงมีสภาพการจ้างและได้รับสิทธิประโยชน์ดังเดิม การเปลี่ยนสถานะของพนักงาน กฟผ. ไปเป็นลูกจ้างของ

บริษัทกฟผ.จำกัด(มหาชน)จึงถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น

  5. เมื่อได้ความว่าบริษัทกฟผ.จำกัด(มหาชน)ไม่เคยเกิดขึ้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2548ที่ให้บริษัทกฟผ.จำกัด

(มหาชน)สามารถกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างได้เองนั้นจึงไม่มีผลบังคับโดยสภาพ

  6. ปัญหาเกี่ยวกับสัญญาจ้างผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทกฟผ.จำกัด(มหาชน)นั้นเห็นว่าการดำเนินการจัดตั้งบริษัทกฟผ.จำกัด

(มหาชน)เป็นการดำเนินการเพื่อแปลงสภาพกฟผ.องค์กรดังกล่าวจึงเป็นเสมือนองค์กรเดียวกันเมื่อบริษัทกฟผ.จำกัด(มหาชน)ไม่ได้เกิดขึ้นดัง

นั้นการทำสัญญาดังกล่าวของบริษัทฯจึงต้องถือว่าเป็นการกระทำของกฟผ.

  7. ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆนั้นเมื่อบริษัทกฟผ.จำกัด(มหาชน)ไม่เคยเกิดขึ้นและกฟผ.ยังคงมีสถานะเช่นเดิมตลอดมา

ภาระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆย่อมเป็นของกฟผ.ตามเดิม

  8. การดำเนินการของคณะกรรมการกิจการผลิตไฟฟ้าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เดิมของ กฟผ. ดังนั้น กิจการและมติของคณะ

กรรมการกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการย่อมผูกพันกฟผ.ต่อไป

  ในการแปรรูปกฟผ.เป็นบริษัทกฟผ.จำกัด(มหาชน)(บมจ.กฟผ.)นั้นกฟผ.ได้จ่ายค่าใช้จ่ายในการแปรรูปเป็นบริษัทกฟผ.จำกัด

(มหาชน)ตั้งแต่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้มีการแปรรูปกฟผ.ตั้งแต่เดือนตุลาคม2546จนถึงวันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อ

วันที่23มีนาคม2549เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น303,843,907.17บาทโดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นเงินจำนวน12,504,133.97บาท

  2. ค่าการดำเนินการแปรรูป ได้แก่ ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนเพิ่มทุน ยื่นแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนและค่าธรรมเนียมรายปีอื่นๆเป็นต้นเป็นจำนวนเงิน39,371,739.04บาท

  3. ค่าตอบแทนกรรมการในการแปลงสภาพ เป็นจำนวนเงิน 83,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนเงิน 4,913,000

บาท

  4. ค่าจ้างที่ปรึกษาทางด้านภาษีกฎหมายการเงินเป็นเงินจำนวน74,759,975บาท

  5. ค่าประชาสัมพันธ์เป็นเงินจำนวน96,051,426.26บาท

  6. ค่าRoadShowภายในประเทศและต่างประเทศเป็นเงินจำนวน31,615,853.31บาท

  7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าสอบบัญชี ค่าพิมพ์ใบหุ้น ค่าขนส่งหนังสือชี้ชวน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเป็นเงินจำนวน 44,544,779.59

บาท

3. เกณฑ์การเสนองบการเงิน

 3.1 การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี

  คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่15/2547 เมื่อวันที่28 ตุลาคม2547 มีมติอนุมัติในหลักการให้

กฟผ. เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากปีงบประมาณเป็นปีปฏิทิน ให้เริ่มรอบปีบัญชีแรกตั้งแต่วันที่1มกราคม2548 เป็นต้นไปและกระทรวงการคลัง

ได้พิจารณาอนุมัติแล้วตามหนังสือที่กค0808/432ลงวันที่14ธันวาคม2547
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 3.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติ

การบัญชีพ.ศ.2543ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547

  หลักการบัญชีที่ใช้อาจแตกต่างไปจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งใช้ในอาณาเขตประเทศอื่น ดังนั้นงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นนี้มิได้มีจุด

ประสงค์ที่จะแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่กำหนดไว้ในอาณาเขตประเทศอื่น

งบการเงินได้จัดทำขึ้นด้วยข้อสมมติฐานที่ว่าผู้ใช้งบการเงินมีความเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยแล้ว

  งบการเงินรวมและเฉพาะกฟผ.ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดค่าองค์ประกอบของงบการเงินยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ใน

แต่ละหัวข้อของนโยบายการบัญชี

  งบการเงินของ กฟผ. แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ ซึ่งรวมถึง กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า กลุ่มระบบส่ง กลุ่ม

พัฒนา และกลุ่มบริหารองค์กร โดยได้รวมสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์พนักงาน กองทุนเงินกู้กรณีจำเป็น กองทุนเงินกู้เพื่อจัดหาที่ดิน

และบ้านพักอาศัยและกองทุนเพื่อกิจกรรมด้านพลังงานไว้ด้วย

  งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของกฟผ.และงบการเงินของบริษัทย่อย2บริษัทรวมทั้งงบการเงินของกิจการร่วมค้าที่มีลักษณะเป็นการ

ควบคุมร่วมกัน1 บริษัท โดยใช้วิธีรวมตามสัดส่วนของ กฟผ. ซึ่งได้ตัดรายการการค้าและยอดคงเหลือระหว่างกันที่มีสาระสำคัญออกแล้ว สำหรับเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย ในกรณีที่จำเป็นจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกฟผ.สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เปิดเผยแยกต่างหากไว้ในส่วนของทุน

 3.3 การใช้ประมาณการ

  ในการจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะกฟผ.ให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องประมาณ

การและให้ข้อสมมุติฐาน ซึ่งมีผลกับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่รายงานไว้ในงบการเงินรวมและเฉพาะ กฟผ. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นและ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงินรวมและเฉพาะ กฟผ. ที่รายงานในงบการเงินรวมและเฉพาะ กฟผ. ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก

ประมาณการ

 3.4 เครื่องมือทางการเงิน

  สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบการเงินประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเงินลงทุนระยะสั้นลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นสุทธิ

และลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้สินทางการเงินที่แสดงอยู่ในงบการเงินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่

เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมนโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับแต่ละรายการได้แสดงเปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

 3.5 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

  สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลก

เปลี่ยน ซึ่งเป็นการซื้อเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันและจะแลกการซื้อขายกันในอนาคต โดยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้า จะไม่รับรู้ในงบการเงิน ณ วันทำสัญญา แต่จะรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเมื่อครบกำหนดการชำระตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหน้า

 3.6 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

  สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากภาระหนี้เงินกู้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศสัญญาแลกเปลี่ยนนี้จะไม่รับรู้ในงบการเงินณวันทำสัญญา

แต่จะรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุนเมื่อถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

 4.1 รายได้จากการขายไฟฟ้า

  รับรู้เมื่อส่งมอบไฟฟ้าให้กับลูกค้าตามจำนวนหน่วยขายจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ณ จุดส่งมอบตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับรายได้ตาม

สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)ในช่วงวันที่1มกราคม2548ถึงวันที่23มิถุนายน2548รับรู้รายได้ค่าFtโดยประมาณการตามค่าใช้จ่าย
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จริงที่เกิดขึ้นและจะปรับปรุงรายได้ค่า Ft เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ แต่สำหรับในงวดตั้งแต่

วันที่24มิถุนายน2548ถึงวันที่31ธันวาคม2548กฟผ.รับรู้รายได้ค่าFtตามอัตราค่าFtที่เรียกเก็บได้จริงในงวดนั้นตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ครั้งที่3/2548(ครั้งที่101)เมื่อวันที่25สิงหาคม2548

 4.2 รายได้ดอกเบี้ย

  รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสินทรัพย์

 4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันออมทรัพย์ และประจำไม่เกิน 3

เดือนรวมทั้งตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินที่มีอายุไม่เกิน3เดือนโดยไม่มีภาระผูกพัน

 4.4 ลูกหนี้

  ลูกหนี้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากอัตราร้อยละของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด นอกจากนี้ยัง

พิจารณาลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยประมาณขึ้นจากประสบการณ์ในการเก็บเงินในอดีตและตามสถานการณ์ในปัจจุบันของลูกหนี้ที่ไม่ใช่

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจคงค้างณวันที่ในงบดุลซึ่งได้กำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ดังนี้

 ระยะเวลาที่ค้างชำระ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  อัตราร้อยละ

 เกินกว่า6เดือน-1ปี 50

 เกินกว่า1ปี-2ปี 75

 เกินกว่า2ปี 100

 4.5 วัสดุสำรองคลัง-สุทธิ

  4.5.1 น้ำมันเชื้อเพลิง แสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

  4.5.2 ถ่านลิกไนต์ แสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

  4.5.3 อะไหล่โรงไฟฟ้าระบบส่งและอะไหล่เครื่องจักรกลเหมืองแสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ยหักค่าเผื่อการเสื่อมสภาพซึ่งคำนวณ

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์หลัก

  4.5.4 วัสดุใช้งานทั่วไปทุกประเภท แสดงในราคาทุนถัวเฉลี่ย หักค่าเผื่อการเสื่อมสภาพซึ่งคำนวณจากวัสดุที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 6

เดือนขึ้นไปตามอัตราดังนี้

 รายการที่ไม่เคลื่อนไหว ค่าเผื่อการเสื่อมสภาพร้อยละ

 6เดือนถึง18เดือน 10

 เกินกว่า18เดือนถึง30เดือน 30

 เกินกว่า30เดือนถึง48เดือน 50

 เกินกว่า48เดือนถึง60เดือน 75

 เกินกว่า60เดือนขึ้นไป 100

 4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

  แสดงตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

 4.7 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

  แสดงตามราคาทุนณวันที่ซื้อหรือได้มาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จหักค่าเสื่อมราคาสะสม

  ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทโดยมีการประมาณมูลค่าซากที่ราคาหนึ่งบาท
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  อัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีดังนี้

 ร้อยละต่อปี

 เขื่อน 1.25-1.33

 โรงไฟฟ้าและเครื่องจักร 4.00-7.50

 สิ่งปลูกสร้าง 4.00-10.00

 ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า 2.50-4.00

 เครื่องจักรกลเหมือง 4.00-20.00

 เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ 5.00-33.33

  ค่าเสื่อมราคาของเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนบางลาง เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนรัชชประภา และเขื่อนปากมูลส่วนที่ใช้ประโยชน์ในการผลิต

กระแสไฟฟ้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนที่ใช้ประโยชน์ด้านการชลประทานจะนำไปหักจากเงินงบประมาณสมทบก่อสร้างเขื่อน

 4.8 สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

  แสดงในราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญา หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่

จำนวนใดจะต่ำกว่าค่าเช่าส่วนหนึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและอีกส่วนไปลดเงินต้นตลอดอายุสัญญาเช่าค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า

การเงิน คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ เมื่อครบกำหนดตาม

สัญญาเช่าคำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์หรือตามอายุสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

 4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วยค่าทดแทนสิทธิการใช้ที่ดินโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น

 4.10รายจ่ายรอการตัดบัญชีด้านเหมืองลิกไนต์

  4.10.1 ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดิน

    ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินรวมค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่เหมืองแม่เมาะตามสัดส่วนของ

ปริมาณดินและปริมาณถ่านลิกไนต์ที่ผลิตได้

    ค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยคำนวณจากปริมาณถ่านลิกไนต์ที่ขุดได้ในงวดนั้นๆคูณด้วย6.09(อัตรา

ส่วนระหว่างปริมาณดินต่อปริมาณถ่านลิกไนต์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด (StrippingRatio) ซึ่งเท่ากับ 6.09 : 1) คูณด้วยราคาถัวเฉลี่ย

ของค่าใช้จ่ายในการเปิดหน้าดินที่เกิดขึ้นต่อลูกบาศก์เมตรของปริมาณดินที่เปิดหน้าดินแล้วตามแผนการศึกษาแผนการทำเหมืองลิกไนต์

  4.10.2 ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งแร่และค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อการพัฒนาขั้นต้น

    ค่าใช้จ่ายในการสำรวจแหล่งแร่และค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่อการพัฒนาขั้นต้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ เว้นแต่

แหล่งสำรวจแร่นั้นมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือเป็นบริเวณที่ทำการขยายเหมือง จะรับรู้เป็นรายจ่ายรอการตัดบัญชี และ

ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยคำนวณจากอัตราส่วนของปริมาณถ่านลิกไนต์ที่ขุดได้ในงวดนั้นๆ ต่อปริมาณถ่านลิกไนต์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด

  4.10.3 ค่าใช้จ่ายงานหมู่บ้านอพยพ

    ค่าใช้จ่ายงานหมู่บ้านอพยพตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยคำนวณจากค่าใช้จ่ายจริงของงานหมู่บ้านอพยพทั้งโครงการหารด้วยปริมาณ

ถ่านลิกไนต์ที่คาดว่าจะสามารถขุดขึ้นมาใช้ตลอดอายุของโรงไฟฟ้า คูณด้วยปริมาณถ่านลิกไนต์ที่ขุดได้ในแต่ละงวด เว้นแต่ค่าใช้จ่ายงานหมู่บ้านอพยพ

สำหรับพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ขุดถ่านจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายจริง

  4.10.4 ค่าประทานบัตรแร่

    ค่าประทานบัตรแร่ เป็นผลประโยชน์พิเศษที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าแหล่งแร่ทั้งหมดในแปลงประทาน

บัตรเฉพาะส่วนที่ทำเหมืองแร่เกินกว่า50 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวน17 แปลง(ยกเว้นแหล่งแร่ที่มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ50 ล้านบาท ไม่ต้องจ่ายผล

ประโยชน์พิเศษ)

    ประทานบัตรแต่ละฉบับมีอายุ25ปีจะรับรู้เป็นรายจ่ายรอการตัดบัญชีและตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุประทานบัตร
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 4.11เงินตราต่างประเทศ

  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงิน

ตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะปรับมูลค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศใช้เป็นอัตราอ้างอิง ณ

วันนั้นกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงวดบัญชีนั้น

 4.12ประมาณการหนี้สินเพื่อการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมือง

  กฟผ. ได้ตั้งประมาณการหนี้สินไว้สำหรับดำเนินการด้านฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมืองลิกไนต์ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และอำเภอเหนือ

คลอง จังหวัดกระบี่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย กฟผ. จัดสรรเงินสำหรับประมาณการหนี้สินจากหนี้สินที่มีความแน่นอนว่าจะเกิดขึ้น โดย กฟผ. จะ

ต้องดำเนินการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมืองตามกฎหมายภายหลังที่ กฟผ. ได้เลิกดำเนินการทำเหมืองแล้ว ยอดประมาณการหนี้สินรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ

กำไรขาดทุนของ กฟผ. โดยคำนวณจากยอดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมืองที่ประมาณไว้ทั้งโครงการหารด้วยปริมาณถ่านลิกไนต์ที่คาดว่าจะ

สามารถขุดขึ้นมาใช้ตลอดอายุโรงไฟฟ้าคูณด้วยปริมาณถ่านลิกไนต์ที่ขุดได้ในแต่ละงวดส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะนำไปหักจากประมาณการหนี้สิน

 4.13กองทุนสงเคราะห์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  กฟผ. มีกองทุนสงเคราะห์เพื่อให้การสงเคราะห์แก่พนักงานในกรณีที่พ้นจากตำแหน่ง โดยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอัตรา

ร้อยละ10ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิกและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของกฟผ.ทั้งจำนวนและได้รวมรายการบัญชีต่างๆของกอง

ทุนไว้ในงบการเงินของกฟผ.โดยรายได้จากดอกผลของสินทรัพย์กองทุนรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนของกฟผ.

  กฟผ. มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุน โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่ง และ กฟผ. จ่าย

สมทบให้จำนวนร้อยละ9ของเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงานไม่ถึง20ปีและจำนวนร้อยละ10ของเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุงานตั้งแต่20ปีขึ้น

ไปและรับรู้ค่าใช้จ่ายส่วนที่กฟผ.จ่ายสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของกฟผ.ทั้งจำนวนซึ่งสินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของกฟผ.

ได้แยกออกมาจากสินทรัพย์ของ กฟผ. และมีสถาบันการเงินซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผู้จัดการกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พ.ศ.2530

 4.14รายได้รอการรับรู้

  4.14.1 เงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง

    กรณีได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างจากผู้ใช้ไฟฟ้าซื้อตรงจาก กฟผ. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสินทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ของ

กฟผ.จะโอนเงินช่วยเหลือรอการรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

    กรณีได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้างจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ สินทรัพย์เป็นกรรมสิทธิ์ของกฟผ. จะ

โอนเงินช่วยเหลือรอการรับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

    กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนก่อสร้างสินทรัพย์เองแล้วยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกฟผ.จะบันทึกบัญชีสินทรัพย์คู่กับเงินช่วยเหลือรอ

การรับรู้และจะโอนเงินช่วยเหลือรอการรับรู้เป็นรายได้ตามอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

  4.14.2 รายได้จากการรับบริจาค

    เป็นสินทรัพย์จากการรับบริจาคและเงินบริจาคของรัฐบาลและสถาบันการเงินต่างประเทศซึ่งให้อยู่ในรูปของส่วนลดดอกเบี้ย

หรือเงินให้เปล่า เพื่อนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของ กฟผ.ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคได้บันทึกเป็นรายได้รอการรับรู้แสดงภายใต้หนี้

สินและจะรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาการใช้งานสำหรับสินทรัพย์ถาวรและสำหรับเงินที่ได้รับบริจาคจะรับรู้เป็นรายได้ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 4.15กองทุนเฉพาะกิจ

  กฟผ. มีกองทุนเฉพาะกิจ ได้แก่ กองทุนเพื่อกิจกรรมด้านพลังงาน โดยได้รวมสินทรัพย์ หนี้สิน และยอดคงเหลือกองทุน ของกองทุน

เฉพาะกิจไว้ในงบดุลของ กฟผ. และรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉพาะกิจเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของ กฟผ. ทั้งนี้กองทุน

เฉพาะกิจได้แสดงรวมไว้ในกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร

 4.16ดอกเบี้ยจ่าย

  ดอกเบี้ยจ่ายได้รวมค่าธรรมเนียมผูกพัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเงินกู้ระยะยาว สำหรับดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ระยะยาวที่กู้มา

เพื่อวัตถุประสงค์ให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ถาวรนั้นอยู่ระหว่างก่อสร้างรับรู้เป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างและดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นหลังจาก

งานก่อสร้างแล้วเสร็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ใช้หมุนเวียนในกิจการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่า

ใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นทั้งจำนวน
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 4.17กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกฟผ.หมายถึงกิจการที่มีอำนาจควบคุมกฟผ.หรือถูกควบคุมโดยกฟผ.ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม

รวมถึงบริษัทย่อยและกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกันบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

  ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ กฟผ. คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทาง

กฎหมาย

5. ข้อมูลเพิ่มเติม

 5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 เงินสด   13.87 13.39 13.65 13.18

 เงินฝากธนาคารประเภท

  กระแสรายวัน (169.76) (67.73) (167.54) (68.27)

  ออมทรัพย์ 20,521.33 19,030.32 20,089.83 18,735.09

  ประจำไม่เกิน3เดือนและไม่มีภาระผูกพัน 10,263.80 11,978.26 6,279.53 11,567.09

   รวม  30,629.24 30,954.24 26,215.47 30,247.09

  ณ วันที่31 ธันวาคม2548 เงินสดและเงินฝากธนาคาร26,215.47 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ กฟผ.26,135.49 ล้านบาท

กองทุนสงเคราะห์ 15.22 ล้านบาท กองทุนเงินกู้กรณีจำเป็น 45.16 ล้านบาท กองทุนเงินกู้เพื่อจัดหาที่ดินและบ้านพักอาศัย 0.12 ล้านบาท และ

กองทุนเฉพาะกิจ19.48ล้านบาท

 5.2 เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 เงินลงทุนระยะสั้นที่ไม่ใช้เป็นหลักประกัน

  - เงินฝากประจำ-เกิน3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือน 10,044.79 18.09 10,044.79 18.09

  - เงินฝากประจำ-เกิน6เดือน 4,097.50 6,518.79 1.50 6,518.79

  - ตั๋วสัญญาใช้เงิน 300.00 - - -

  - ตั๋วแลกเงิน - 2,681.82 - -

  - พันธบัตร 453.50 - - -

     14,895.79 9,218.70 10,046.29 6,536.88

 เงินลงทุนระยะสั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน

  - เงินฝากสถาบันการเงิน - 20.13 - -

  - ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 1,471.14 - -

  - ตั๋วแลกเงิน - 2,285.48 - -

     - 3,776.75 - -

   รวม  14,895.79 12,995.45 10,046.29 6,536.88
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 5.3 ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นสุทธิประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 ลูกหนี้ค่าขายไฟฟ้า

  การไฟฟ้านครหลวง 6,017.68 7,553.63 6,017.68 7,553.63

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11,707.17 14,623.86 11,707.17 14,623.86

  อื่นๆ  550.30 542.49 550.30 542.49

     18,275.15 22,719.98 18,275.15 22,719.98

 ลูกหนี้ค่าขายบริการและอื่นๆ 115.54 120.13 115.54 64.37

  รวม   18,390.69 22,840.11 18,390.69 22,784.35

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5.89 5.56 5.89 5.56

  คงเหลือ  18,384.80 22,834.55 18,384.80 22,778.79

 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft) 6,216.35 23,777.90 6,216.35 23,777.90

  รวม   24,601.15 46,612.45 24,601.15 46,556.69

  เมื่อวันที่30สิงหาคม2548คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ครั้งที่3/2548(ครั้งที่101)

เมื่อวันที่25 สิงหาคม2548 กำหนดโครงสร้างค่าไฟฟ้าโดยให้ผลกระทบจากการปรับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ให้ กฟผ. เป็นผู้รับภาระ

ลูกหนี้ค่าFtคงค้างที่กฟผ.คาดว่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงวดบัญชีก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัทกฟผ.จึงได้ปรับปรุงรายการลูกหนี้ค่าFtคงค้างที่

กฟผ.คาดว่าจะได้รับในงวดบัญชีนี้และลูกหนี้ค่าFtที่ค้างอยู่ในบัญชีในงวดบัญชีปีก่อนจำนวน27,933.46ล้านบาทโดยเป็นลูกหนี้ค่าFtที่คาดว่า

จะได้รับในงวดบัญชีนี้23,139.34ล้านบาทและลูกหนี้ค่าFtที่ค้างอยู่ในบัญชีในงวดบัญชีปีก่อนจำนวน4,794.12ล้านบาท(เป็นยอดที่กฟผ.ยังไม่

สามารถเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนายน2546คณะอนุกรรมการกำกับสูตรค่าFtเห็นชอบให้ค่าFtขายปลีกเท่ากับ0.2612

บาทต่อหน่วยเท่ากับช่วงที่ผ่านมาและเมื่อวันที่22ธันวาคม2546คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเห็นชอบให้กฟผ.รับภาระการตรึงค่าFt

ในช่วงเดือนมิถุนายน2546ถึงมกราคม2547ไปก่อนโดยให้ถือเป็นรายได้ค้างรับและจะเกลี่ยไปในอนาคตในช่วงที่ค่าไฟฟ้าลดลงทั้งนี้ภายในระยะ

เวลาไม่เกิน3ปี(ภายในปี2549))ออกจากบัญชีตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

  ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)ณ วันที่31 ธันวาคม2548 จำนวน6,216.35 ล้านบาท เป็นรายได้ค่า

ไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ของเดือนธันวาคม2548 จำนวน5,809.67 ล้านบาท และภาษีขายที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ

จำนวน406.68ล้านบาท

  ลูกหนี้การค้า-กิจการอื่นสุทธิจำแนกตามประเภทและอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้
หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม

 ลูกหนี้รัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ ลูกหนี้เอกชน รวม

ระยะเวลาที่ค้างชำระ ค่าไฟฟ้าค่าขายบริการและอื่นๆ ค่าไฟฟ้า ค่าขายบริการและอื่นๆค่าไฟฟ้าค่าขายบริการและอื่นๆ 31ธ.ค.2548 31ธ.ค.2547

หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 17,765.12 4.06 454.58 56.62 18,219.70 60.68 18,280.38 22,810.00

ค้างชำระไม่เกิน6เดือน 0.18 4.68 55.26 41.57 55.44 46.25 101.69 21.44

ค้างชำระเกินกว่า6เดือน-1ปี - - 0.01 0.28 0.01 0.28 0.29 2.83

ค้างชำระเกินกว่า1ปี-2ปี - 2.02 - 0.77 - 2.79 2.79 0.05

ค้างชำระเกินกว่า2ปี - - - 5.54 - 5.54 5.54 5.79

 รวม 17,765.30 10.76 509.85 104.78 18,275.15 115.54 18,390.69 22,840.11

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - 5.89 - 5.89 5.89 5.56

 คงเหลือ 17,765.30 10.76 509.85 98.89 18,275.15 109.65 18,384.80 22,834.55

ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)   6,216.35 - 6,216.35 23,777.90

 รวม     24,491.50 109.65 24,601.15 46,612.45
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หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 ลูกหนี้รัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ ลูกหนี้เอกชน รวม

ระยะเวลาที่ค้างชำระ ค่าไฟฟ้าค่าขายบริการและอื่นๆ ค่าไฟฟ้า ค่าขายบริการและอื่นๆค่าไฟฟ้าค่าขายบริการและอื่นๆ 31ธ.ค.2548 31ธ.ค.2547

หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 17,765.12 4.06 454.58 56.62 18,219.70 60.68 18,280.38 22,754.24

ค้างชำระไม่เกิน6เดือน 0.18 4.68 55.26 41.57 55.44 46.25 101.69 21.44

ค้างชำระเกินกว่า6เดือน-1ปี - - 0.01 0.28 0.01 0.28 0.29 2.83

ค้างชำระเกินกว่า1ปี-2ปี - 2.02 - 0.77 - 2.79 2.79 0.05

ค้างชำระเกินกว่า2ปี - - - 5.54 - 5.54 5.54 5.79

 รวม 17,765.30 10.76 509.85 104.78 18,275.15 115.54 18,390.69 22,784.35

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - 5.89 - 5.89 5.89 5.56

 คงเหลือ 17,765.30 10.76 509.85 98.89 18,275.15 109.65 18,384.80 22,778.79

ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)   6,216.35 - 6,216.35 23,777.90

 รวม     24,491.50 109.65 24,601.15 46,556.69

 5.4 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

  5.4.1ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 บริษัทย่อย

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 275.27 272.17

   รวม  - - 275.27 272.17

 บริษัทร่วม

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) - 2.94 - 2.94

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 12.54 13.43 12.54 13.43

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 5.46 8.96 5.46 8.96

  - บริษัทเอ็กโกเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสจำกัด 10.19 - 10.19 -

   รวม  28.19 25.33 28.19 25.33

 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

  - บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด 0.04 0.05 0.04 0.05

  - บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด 0.03 0.03 0.03 0.03

   รวม  0.07 0.08 0.07 0.08

 กิจการร่วมค้า

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด 2.84 15.99 4.36 15.99

   รวม  2.84 15.99 4.36 15.99

 รวมลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 31.10 41.40 307.89 313.57
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 ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำแนกตามประเภทและอายุหนี้ที่ค้างชำระดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม

 ระยะเวลาที่ค้างชำระ ค่าไฟฟ้า ค่าขายบริการและอื่นๆ 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 2.60 28.50 31.10 41.21

 ค้างชำระไม่เกิน6เดือน - - - 0.19

  รวม   2.60 28.50 31.10 41.40

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 ระยะเวลาที่ค้างชำระ ค่าไฟฟ้าค่าขายบริการและอื่นๆ 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 หนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 45.26 262.63 307.89 313.38

 ค้างชำระไม่เกิน6เดือน - - - 0.19

  รวม   45.26 262.63 307.89 313.57

  5.4.2ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมบริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัด - - 0.51 -

  5.4.3เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย

  หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ(IPP)และเจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย(SPP)

 บริษัทย่อย

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 6,566.03 6,645.08

   รวม  - - 6,566.03 6,645.08

 บริษัทร่วม

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 2,187.41 1,821.82 2,187.41 1,821.82

  - บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 2,245.22 2,458.56 2,245.22 2,458.56

   รวม  4,432.63 4,280.38 4,432.63 4,280.38

 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

  - บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด 1,931.99 1,672.76 1,931.99 1,672.76

  - บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด 134.75 122.33 134.75 122.33

   รวม  2,066.74 1,795.09 2,066.74 1,795.09

 รวมเจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,499.37 6,075.47 13,065.40 12,720.55
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  5.4.4รายได้และค่าใช้จ่าย-กิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย
หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.
 1ม.ค.-31ธ.ค.48 1ม.ค.-31ธ.ค.47 1ม.ค.-31ธ.ค.48 1ม.ค.-31ธ.ค.47
รายได้
 ค่าขายไฟฟ้า
 บริษัทย่อย
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 146.08 132.79
 บริษัทร่วม
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 10.86 4.43 10.86 4.43
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 9.33 9.03 9.33 9.03
 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด 0.25 0.27 0.25 0.27
 - บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด 0.43 4.32 0.43 4.32
 รายได้ค่าบริการและขายสินค้าอื่น
 บริษัทย่อย
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด - - - 3.86
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 2,678.08 3,854.13
 บริษัทร่วม
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด 0.05 5.53 0.05 5.53
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 9,097.79 8,815.85 9,097.79 8,815.85
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 9,358.36 10,267.16 9,358.36 10,267.16
 - บริษัทเอ็กโกเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสจำกัด 71.39 16.59 71.39 16.59
 กิจการร่วมค้า
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด 19.61 19.49 30.17 29.99
 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด 0.14 - 0.14 -
 - บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด 0.02 - 0.02 -
ค่าใช้จ่าย
 ค่าซื้อไฟฟ้า
 บริษัทย่อย
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 44,035.13 39,820.83
 บริษัทร่วม
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 13,346.12 12,170.45 31,346.12 12,170.45
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 14,132.15 14,903.76 14,132.15 14,903.76
 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด 9,818.35 9,117.07 9,818.35 9,117.07
 - บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด 701.58 642.67 701.58 642.67
 ต้นทุนค่าบริการและขายสินค้าอื่น
 บริษัทย่อย
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด - - - 1.68
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด - - 2,357.10 3,558.06
 บริษัทร่วม
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด 0.10 4.15 0.10 4.15
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด 9,083.84 8,781.26 9,083.84 8,781.26
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด 9,340.01 10,192.27 9,340.01 10,192.27
 - บริษัทเอ็กโกเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิสจำกัด 44.25 7.76 44.25 7.76
 กิจการร่วมค้า
 - บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด 17.46 19.85 26.86 30.54
 บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
 - บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด 0.08 - 0.08 -
 - บริษัทไทยออยล์เพาเวอร์จำกัด 0.02 - 0.02 -
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 5.5วัสดุสำรองคลัง-สุทธิประกอบด้วย
หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.
 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47
  น้ำมันเชื้อเพลิง 4,250.32 2,411.50 3,660.38 1,839.33
  ถ่านลิกไนต์ 554.82 99.69 554.82 99.69
  อะไหล่วัสดุและบริภัณฑ์อื่นๆ 7,835.52 7,309.00 6,231.76 6,274.44
  หักค่าเผื่อการเสื่อมสภาพ 3,511.81 3,297.37 3,402.41 3,297.37
  คงเหลือ  9,128.85 6,522.82 7,044.55 4,916.09

 5.6ลูกหนี้อื่น-กิจการอื่นสุทธิประกอบด้วย
หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.
 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47
  ลูกหนี้ผู้ปฏิบัติงาน 342.67 310.09 342.67 310.09
  ลูกหนี้อื่นๆ 3,329.45 3,311.21 3,329.45 3,311.21
  หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 19.87 6.88 19.87 6.88
  คงเหลือ  3,652.25 3,614.42 3,652.25 3,614.42

 5.7เงินลงทุนในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะกฟผ.
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน เงินปันผล
 วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย
 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน) 

 ถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทย่อย บริษัทย่อย 14,500.00 14,500.00 45.00% 45.00% 6,525.00 6,525.0010,125.608,570.701,370.251,239.75

บริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัด 

 บริการโทรคมนาคม บริษัทย่อย - 1.00 - 99.99% - 0.99 - 0.48 - - -

บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) 

 ถือหุ้นในบริษัทอื่น บริษัทร่วม บริษัทร่วม 5,264.65 5,264.65 25.41% 25.47% 1,587.55 1,587.55 6,096.77 5,249.53 401.32 401.32

บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด

 ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น กิจการร่วมค้า กิจการร่วมค้า 1,000.00 574.30 35.00% 35.00% 350.00 201.01 312.23 168.84 - -

        8,463.54 8,313.5616,535.0813,989.071,771.571,641.07

  5.7.1 เงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)

   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนระดมทุนจากภาคเอกชนในโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี โดยให้ กฟผ.

จัดตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดให้กฟผ.ถือหุ้นร้อยละ100และให้บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดจัดตั้งบริษัทในเครือคือบริษัท

ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นร้อยละ100 และให้บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า

และทรัพย์สินอื่นๆทั้งหมดของโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ แก่โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันและที่ดิน

และให้ กฟผ. ดำเนินการระดมทุนโดยการจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และนำบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ กฟผ. ถือหุ้นในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด

ร้อยละ44.99ถึง49.99

   วันที่7มีนาคม2543บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเข้าถือ

หุ้นในบริษัทอื่นซึ่งมีวัตถุประสงค์และกิจการที่คล้ายคลึงกัน เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก300ล้าน

บาทโดยออกหุ้นสามัญและเรียกชำระแล้ว30ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทและเมื่อวันที่20มีนาคม2543บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดได้จด

ทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และประกอบกิจการโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภทมีบริษัท

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ100ของทุนชำระแล้ว
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  วันที่18สิงหาคม2543บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและจดทะเบียนเพิ่มทุน

จาก300ล้านบาทอีก14,200ล้านบาท รวมเป็น14,500ล้านบาท โดยเมื่อวันที่23สิงหาคม2543 ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเรียกชำระแล้ว

840ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทเป็นเงิน8,400ล้านบาท

  ณวันที่30กันยายน2543บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)มีทุนจดทะเบียน14,500ล้านบาทมีทุนที่ออกเป็นหุ้นสามัญ

และเรียกชำระแล้ว870 ล้านหุ้น โดยมี กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ100 ของทุนชำระแล้วซึ่ง กฟผ. มีอำนาจในการควบคุมบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

โฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)จึงบันทึกและแสดงเงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

  ในเดือนตุลาคม2543กฟผ. ได้นำหุ้นของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)ที่ถืออยู่จำนวน870ล้านหุ้น ราคาทุนหุ้นละ

10บาทเป็นเงิน8,700ล้านบาทออกขายให้กับพนักงานกฟผ.และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกฟผ.ซึ่งจดทะเบียนแล้วรวม217.50ล้านหุ้น

ในราคาหุ้นละ10บาทเป็นเงิน2,175ล้านบาทภายหลังการเสนอขายกฟผ.จะมีหุ้นที่ถือในบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)จำนวน

ทั้งสิ้น652.50ล้านหุ้นราคาทุนหุ้นละ10บาทเป็นเงิน6,525ล้านบาท

  วันที่18ถึง20ตุลาคม2543บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน580ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ

10บาทและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก(InitialPublicOffering:IPO) ในราคาหุ้นละ13บาทและเมื่อวันที่26

ตุลาคม2543ได้จดทะเบียนทุนชำระแล้วทั้งสิ้น1,450ล้านหุ้น

  ณวันที่31ธันวาคม2548บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)มีทุนจดทะเบียน14,500ล้านบาทมีทุนที่ออกเป็นหุ้นสามัญ

และเรียกชำระแล้ว1,450ล้านหุ้นโดยมีกฟผ.เป็นผู้ถือหุ้น652.50ล้านหุ้น(ราคาทุนหุ้นละ10บาทเป็นเงิน6,525ล้านบาท)คิดเป็นร้อยละ45

ของทุนชำระแล้วซึ่งกฟผ.มีอำนาจควบคุมนโยบายของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)จึงบันทึกและแสดงเงินลงทุนในบริษัทผลิต

ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 5.7.2เงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)

  ณ วันที่31 ธันวาคม2548 กฟผ. มีเงินลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) โดยบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) มีทุนจด

ทะเบียน5,300 ล้านบาท มีทุนที่ออกเป็นหุ้นสามัญและเรียกชำระแล้ว526.47 ล้านหุ้นในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี2548 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด

(มหาชน) ได้จำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน จำนวน 1.30 ล้านหุ้นแก่บุคคลภายนอก โดยที่ กฟผ. มิได้ซื้อหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวเพิ่ม กฟผ. เป็นผู้ถือหุ้น

133.77 ล้านหุ้น(ราคาทุน1,587.55 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ25.41 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว(วันที่31 มีนาคม2548 กฟผ. ถือหุ้นคิดเป็น

ร้อยละ25.47ของทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าและหักหุ้นทุนซื้อคืน)ซึ่งกฟผ.มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายของ

บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)จึงบันทึกและแสดงเงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 5.7.3เงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด

  กฟผ. ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)และการไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด เพื่อดำเนินการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำเย็นภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ในสัดส่วนร้อยละ3535และ30ตามลำดับ โดยผู้ร่วมทุนตกลงให้ทุนจดทะเบียนของ

บริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัดทั้งหมดมีจำนวน1,000ล้านบาทและตกลงให้มีทุนจดทะเบียนขั้นต้น100ล้านบาทโดยออกหุ้นสามัญ10ล้าน

หุ้น มูลค่าหุ้นละ10 บาทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดเมื่อวันที่2 เมษายน2546 โดยเรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละ50 ของทุนจดทะเบียนซึ่ง

กฟผ. ได้ชำระค่าหุ้นจำนวน17.50ล้านบาทแล้วกฟผ.ได้บันทึกและแสดงเงินลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด เป็นเงินลงทุนในกิจการ

ร่วมค้า

  ต่อมาผู้ร่วมลงทุนได้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2547และครั้งที่2/2547เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2547และวันที่13มีนาคม

2547 ตามลำดับ มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนอีก900 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ10 บาท รวมทุนจดทะเบียนของบริษัท ผลิต

ไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัดทั้งหมดจำนวน1,000ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม2548กฟผ.ได้ชำระค่าหุ้นสามัญครบถ้วนแล้วรวมทั้งสิ้น350ล้าน

บาท

 5.7.4เงินลงทุนในบริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัด

  บริษัทกฟผ. โทรคมนาคมจำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่19กันยายน2548 โดยมี

ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทเป็นหุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ10บาทจำนวน100,000หุ้นโดยกฟผ.เป็นผู้ถือหุ้น99,993หุ้น(ราคาทุน999,930บาท)

คิดเป็นร้อยละ99.99ของทุนที่ออกและชำระแล้วจึงบันทึกและแสดงเงินลงทุนในบริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัดเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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5.8 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิประกอบด้วย

 5.8.1ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิไม่รวมที่ดินที่รอการพัฒนา

หน่วย:ล้านบาท
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

ราคาทุน 1ม.ค.48 เพิ่มขึ้น ลดลง 31ธ.ค.48 1ม.ค.48 เพิ่มขึ้น ลดลง 31ธ.ค.48

ที่ดิน   5,503.83 373.10 - 5,876.93 4,782.85 342.63 - 5,125.48

สิ่งก่อสร้าง 17,603.41 1,098.17 (288.64) 18,412.94 17,118.31 1,092.98 (288.64) 17,922.65

เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 28,481.87 0.02 - 28,481.89 28,481.87 0.02 - 28,481.89

โรงไฟฟ้า  259,976.02 751.69 (5,183.39) 255,544.32 210,715.15 371.76(5,177.40) 205,909.51

อะไหล่โรงไฟฟ้า 8,728.49 3,133.83 (44.75) 11,817.57 2,130.58 2,356.07 - 4,486.65

ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า 112,976.55 7,758.84 (438.07) 120,297.32 112,976.55 7,758.84 (438.07) 120,297.32

ระบบสื่อสาร 6,614.49 349.88 (279.50) 6,684.87 6,614.49 349.88 (279.50) 6,684.87

ระบบสายพานลำเลียงถ่านลิกไนต์ 4,537.22 - - 4,537.22 4,537.22 - - 4,537.22

เครื่องจักรกลเหมือง 2,259.71 63.26 (32.84) 2,290.13 2,259.71 63.26 (32.84) 2,290.13

เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ 49.99 - - 49.99 49.99 - - 49.99

อะไหล่เครื่องจักรกลเหมือง 42.85 - - 42.85 42.85 - - 42.85

ยานพาหนะ 2,469.67 310.22 (165.56) 2,614.33 2,399.58 274.80 (136.69) 2,537.69

ครุภัณฑ์อื่น 9,684.68 684.71 (345.72) 10,023.67 9,548.93 671.38 (345.64) 9,874.67

เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 1.28 34.30 (35.58) - - - - -

  รวม 458,930.06 14,558.02 (6,814.05) 466,674.03 401,658.08 13,281.62(6,698.78) 408,240.92

รายการปรับปรุงในการรวมงบ

 จากกำไรในการขายโรงไฟฟ้า (4,832.96)   (4,818.34) -   -

  รวม 454,097.10   461,855.69 401,658.08   408,240.92

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

ค่าเสื่อมราคาสะสม 1ม.ค.48 เพิ่มขึ้น ลดลง 31ธ.ค.48 1ม.ค.48 เพิ่มขึ้น ลดลง 31ธ.ค.48

ที่ดิน   - - - - - - - -

สิ่งก่อสร้าง (10,256.89) (714.13) 210.66 (10,760.36) (10,156.42) (688.98) 210.66 (10,634.74)

เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ (6,194.74) (427.39) - (6,622.13) (6,194.74) (427.39) - (6,622.13)

โรงไฟฟ้า  (108,391.83) (10,884.99) 4,528.92 (114,747.90) (101,485.95) (8,879.35) 4,528.92 (105,836.38)

อะไหล่โรงไฟฟ้า (2,084.97) (1,680.39) 10.72 (3,754.64) (903.13) (1,112.70) - (2,015.83)

ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า (36,521.16) (4,262.15) 342.55 (40,440.76) (36,521.16) (4,262.15) 342.55 (40,440.76)

ระบบสื่อสาร (4,183.30) (544.69) 228.22 (4,499.77) (4,183.30) (544.69) 228.22 (4,499.77)

ระบบสายพานลำเลียงถ่านลิกไนต์ (3,132.51) (178.04) - (3,310.55) (3,132.51) (178.04) - (3,310.55)

เครื่องจักรกลเหมือง (2,073.34) (33.73) 32.84 (2,074.23) (2,073.34) (33.73) 32.84 (2,074.23)

เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ (26.07) (8.93) - (35.00) (26.07) (8.93) - (35.00)

อะไหล่เครื่องจักรกลเหมือง (10.88) (20.74) - (31.62) (10.88) (20.74) - (31.62)

ยานพาหนะ (2,077.73) (156.80) 164.69 (2,069.84) (2,040.37) (141.34) 136.11 (2,045.60)

ครุภัณฑ์อื่น (7,562.09) (513.96) 340.01 (7,736.04) (7,486.45) (487.29) 339.99 (7,633.75)

  รวม (182,515.51) (19,425.94) 5,858.61 (196,082.84) (174,214.32) (16,785.33) 5,819.29 (185,180.36)

รายการปรับปรุงในการรวมงบ

 จากกำไรในการขายโรงไฟฟ้า 593.06   773.73 -   -

  รวม (181,922.45)   (195,309.11) (174,214.32)   (185,180.36)

ราคาตามบัญชี 272,174.65   266,546.58 227,443.76   223,060.56
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  ณวันที่31 ธันวาคม2548กฟผ.มีอาคารและอุปกรณ์ที่หักค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ โดยมีราคาตามบัญชี(ก่อนหัก

ค่าเสื่อมราคาสะสม)จำนวน32,156.42ล้านบาทประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48

  สิ่งก่อสร้าง  3,776.49

  เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 5.45

  โรงไฟฟ้า  12,233.06

  อะไหล่โรงไฟฟ้า 12.59

  ระบบส่งพลังงานไฟฟ้า 4,023.67

  ระบบสื่อสาร 1,664.26

  ระบบสายพานลำเลียงถ่านลิกไนต์ 1,260.17

  เครื่องจักรกลเหมือง 1,823.24

  อะไหล่เครื่องจักรกลเหมือง 25.68

  ยานพาหนะ 1,732.66

  ครุภัณฑ์อื่น 5,599.15

   รวม 32,156.42

  5.8.2 ที่ดินที่รอการพัฒนา

   ณวันที่31ธันวาคม2548กฟผ.มีที่ดินที่รอการพัฒนาซึ่งเป็นที่ดินที่จัดหามาเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความ

ต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. จึงต้องชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ จำนวน

1,812.80ล้านบาทประกอบด้วย

   - ที่ดินที่อ่าวไผ่จังหวัดชลบุรีเนื้อที่122ไร่ราคาทุน9.05ล้านบาท

   - ที่ดินที่ทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื้อที่4,029ไร่ราคาทุน2,223.43ล้านบาทในปี2546กฟผ.ได้ทำการปรับการ

ด้อยค่าของมูลค่าที่ดิน โดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินที่ทับสะแกจำนวน611.43 ล้านบาท ทำให้มีราคาคงเหลือตาม

บัญชีจนถึงวันที่31มีนาคม2548จำนวน1,612ล้านบาทต่อมากฟผ.ได้ทำการทดสอบการด้อยค่าของที่ดินดังกล่าวณวันที่23มิถุนายน2548

โดยผู้ประเมินราคาอิสระ พบว่าที่ดินที่ทับสะแกมีราคาประเมินสูงกว่าราคาตามบัญชีจำนวน188 ล้านบาท และได้รับรู้ผลต่างของราคาประเมินที่สูงกว่า

ราคาตามบัญชีเป็นกำไรจากการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าและบันทึกเพิ่มราคาตามบัญชีของที่ดินดังกล่าวจำนวน188ล้านบาททำให้ณ

วันที่31ธันวาคม2548ที่ดินทับสะแกมีราคาตามบัญชี1,800ล้านบาท

   - ที่ดินบริเวณสถานีขนถ่ายน้ำมันถนนเพชรเกษมจังหวัดราชบุรีเนื้อที่37ไร่ราคา3.75ล้านบาท

 5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 ค่าทดแทน โปรแกรม สิทธิการใช้ รวม  ค่าทดแทน โปรแกรม สิทธิการใช้ รวม

 สิทธิการใช้ คอมพิวเตอร์ ประโยชน์   สิทธิการใช้ คอมพิวเตอร์ ประโยชน์

 ที่ดิน  ในที่ราชพัสดุ 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 ที่ดิน  ในที่ราชพัสดุ 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

ยอดยกมาต้นงวด 15,864.02 - 277.26 16,141.28 15,518.71 15,864.02 - 277.26 16,141.28 15,518.71

บวก เพิ่มระหว่างงวด 651.52 96.37 - 747.89 1,005.88 651.52 96.37 - 747.89 1,005.88

   16,515.54 96.37 277.26 16,889.17 16,524.59 16,515.54 96.37 277.26 16,889.17 16,524.59

หัก ตัดจ่ายงวดนี้ 415.43 6.16 6.34 427.93 383.31 415.43 6.16 6.34 427.93 383.31

ยอดยกไปปลายงวด 16,100.11 90.21 270.92 16,461.24 16,141.28 16,100.11 90.21 270.92 16,461.24 16,141.28
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 5.10งานระหว่างก่อสร้างประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 โครงการ 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า 5,957.51 7,947.52 5,957.51 7,947.52

 โครงการอื่นๆ  5,452.48 3,354.83 4,607.45 3,054.21

  รวม  11,409.99 11,302.35 10,564.96 11,001.73

 5.11สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วย

  - รายจ่ายรอการตัดบัญชีด้านเหมืองลิกไนต์มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

  31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 ยอดยกมาต้นงวด  2,518.40 3,796.00 2,518.40 3,796.00

 บวก เพิ่มระหว่างงวด 3,495.59 3,255.30 3,495.59 3,255.30

  ค่าเสื่อมราคา 71.41 51.24 71.41 51.24

     6,085.40 7,102.54 6,085.40 7,102.54

 หัก ตัดจ่ายงวดนี้ 4,626.43 4,584.14 4,626.43 4,584.14

  ปรับปรุงค่าใช้จ่ายปีก่อน 12.68 - 12.68 -

 ยอดยกไปปลายงวด 1,446.29 2,518.40 1,446.29 2,518.40

 - อื่นๆ  345.87 315.36 340.12 307.10

  รวม   1,792.16 2,833.76 1,786.41 2,825.50

 5.12เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่นมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

  31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ 1,861.15 1,465.91 1,861.15 1,465.91

 เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ

 (IndependentPowerProducer:IPP) 4,511.53 2,882.84 4,511.53 2,882.84

 เจ้าหนี้ค่าไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย

 (SmallPowerProducer:SPP) 6,551.95 5,459.75 6,551.95 5,459.75

 เจ้าหนี้ค่าเชื้อเพลิงและอื่นๆ 6,386.45 5,166.09 6,386.45 5,166.09

 อื่นๆ   4,901.03 - 4.25 -

  รวม   24,212.11 14,974.59 19,315.33 14,974.59

 5.13เงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลัง

  กฟผ. ได้คำนวณเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังในอัตราร้อยละ35 ของกำไรสุทธิภายหลังรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายจากการสำรองโบนัส ส่วน

แบ่งกำไรในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสียกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีอย่างไรก็ตามเงินรายได้

แผ่นดินค้างนำส่งคลังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

  กฟผ.มีเงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลังยกมาณวันที่1มกราคม2548จำนวน9,567.48ล้านบาทระหว่างวันที่1มกราคมถึง23

มิถุนายน2548มีการสำรองเพิ่มอีกจำนวน3.87ล้านบาทและนำเงินส่งคลังแล้วในเดือนมกราคมถึงเมษายน2548จำนวน9,571.35ล้านบาท

Fianacial05.indd   125 8/16/06   10:34:33 AM



126°“√‰øøÈ“ΩË“¬º≈‘µ·ÀËßª√–‡∑»‰∑¬  126

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/2548 (ครั้งที่

101)เมื่อวันที่25สิงหาคม2548ให้กฟผ.รับภาระค่าFtคงค้างที่กฟผ.คาดว่าจะเป็นรายได้ในงวดบัญชีก่อนการแปลงสภาพกฟผ.เป็นบริษัท

โดยผลจากการบันทึกบัญชีดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรเพื่อจัดสรรเป็นโบนัสกรรมการและพนักงานและการนำส่งรายได้แผ่นดินตามมติคณะ

รัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น

  ณวันที่23มิถุนายน2548กฟผ.ได้คำนวณเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังจากกำไรสุทธิระหว่างวันที่1มกราคม2548ถึง23มิถุนายน

2548ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นและได้นำส่งคลังไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน2548จำนวน4,360.21ล้านบาท

  ณวันที่31ธันวาคม2548กฟผ.ได้คำนวณประมาณการเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลังจำนวน12,581.80ล้านบาทจากร้อยละ40ของ

กำไรสุทธิประจำปี2548 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น และเนื่องจากได้นำเงินรายได้แผ่นดินส่งคลังแล้วจำนวน4,360.21 ล้านบาทตามที่กล่าวไว้ใน

วรรคที่สามกฟผ.จึงบันทึกประมาณการเงินรายได้แผ่นดินค้างนำส่งคลังณวันที่31ธันวาคม2548จำนวน8,221.59ล้านบาท

 5.14เงินกู้ยืมระยะยาวประกอบด้วย

 หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 เงินกู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะยาว

  คงเหลือ ที่ถึงกำหนด คงเหลือ

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47  ชำระภายในหนึ่งปี 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 เงินกู้ระยะยาว  112,300.52 133,499.00 103,281.81 20,994.99 82,286.82 101,272.06

 การซื้อโดยผ่อนชำระหนี้ระยะยาว 1,680.82 3,283.87 3,043.53 1,362.71 1,680.82 3,283.87

  รวม   113,981.34 136,782.87 106,325.34 22,357.70 83,967.64 104,555.93
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เงินกู้ระยะยาวประกอบด้วย

 งบการเงินรวม งบการเงินรวม

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 สกุลเงิน ล้านบาท สกุลเงิน ล้านบาท

 ต่างประเทศ  ต่างประเทศ

 หน่วย:ล้าน  หน่วย:ล้าน

เงินกู้ในประเทศค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง

พันธบัตรกฟผ.

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2563 - 46,270.03 - 49,020.03

      46,270.03  49,020.03

เงินกู้ในประเทศกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

เงินกู้กระทรวงการคลัง

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2570 - 118.56 - 122.38

พันธบัตรกฟผ.

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2563 - 14,900.00 - 15,100.00

หุ้นกู้

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2551 - 5,827.38 - -

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ถึงปี2550และลอยตัวครบกำหนดชำระคืนถึงปี2553 - 2,997.25 - -

สถาบันการเงินอื่นๆ

 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวครบกำหนดชำระคืนถึงปี2558 - 23,495.24 - 35,242.39

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2561 - 505.75 - 108.50

      47,844.18  50,573.27

เงินกู้ยืมจากต่างประเทศค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง

เงินกู้

 ดอลล่าร์สหรัฐ:

 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวครบกำหนดชำระคืนถึงปี2558 15.63 643.36 17.19 673.79

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2554 4.48 184.42 32.38 1,269.55

 เยนญี่ปุ่น:

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2556 67,145.63 23,573.82 82,659.91 31,312.40

 ยูโร:

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2558 0.78 38.22 0.95 51.04

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2580 102.96 5,039.84 118.08 6,315.24

 สวิสฟรังซ์:

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2549 0.19 6.07 0.66 22.74

 แคนนาเดียนดอลล่าร์:

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2553 4.37 155.11 5.34 173.37

      29,640.84  39,818.13

พันธบัตร

 ดอลล่าร์สหรัฐ:

 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวครบกำหนดชำระคืนถึงปี2548 - - 5.05 197.78

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2551 300.00 12,352.38 300.00 11,760.75

      12,352.38  11,958.53

รวม      136,107.43  151,369.96

หัก เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  23,806.91  17,870.96

คงเหลือ     112,300.52  133,499.00
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 งบการเงินเฉพาะกฟผ. งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 สกุลเงิน ล้านบาท สกุลเงิน ล้านบาท

 ต่างประเทศ  ต่างประเทศ

 หน่วย:ล้าน  หน่วย:ล้าน

เงินกู้ในประเทศค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง

พันธบัตรกฟผ.

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2563 - 46,270.03 - 49,020.03

      46,270.03  49,020.03

เงินกู้ในประเทศกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน

เงินกู้กระทรวงการคลัง

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2570 - 118.56 - 122.38

พันธบัตรกฟผ.

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2563 - 14,900.00 - 15,100.00

      15,018.56  15,222.38

เงินกู้ยืมจากต่างประเทศค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง

เงินกู้

 ดอลล่าร์สหรัฐ:

 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวครบกำหนดชำระคืนถึงปี2558 15.63 643.36 17.19 673.79

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2554 4.48 184.42 32.38 1,269.55

 เยนญี่ปุ่น:

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2556 67,145.63 23,573.82 82,659.91 31,312.40

 ยูโร:

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2558 0.78 38.22 0.95 51.04

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2580 102.96 5,039.84 118.08 6,315.24

 สวิสฟรังซ์:

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2549 0.19 6.07 0.66 22.74

 แคนนาเดียนดอลล่าร์:

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2553 4.37 155.11 5.34 173.37

      29,640.84  39,818.13

พันธบัตร

 ดอลล่าร์สหรัฐ:

 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวครบกำหนดชำระคืนถึงปี2548 - - 5.05 197.78

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ครบกำหนดชำระคืนถึงปี2551 300.00 12,352.38 300.00 11,760.75

      12,352.38  11,958.53

รวม      103,281.81  116,019.07

หัก เงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  20,994.99  14,747.01

คงเหลือ     82,286.82  101,272.06
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  จำนวนเงินกู้ระยะยาวณวันที่31ธันวาคม2548และวันที่31ธันวาคม2547จำแนกตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 24,138.60 36,113.96 643.36 871.57

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 111,968.83 115,256.00 102,638.45 115,147.50

  รวม   136,107.43 151,369.96 103,281.81 116,019.07

  อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ระยะยาวณวันที่31ธันวาคม2548มีรายละเอียดดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 พันธบัตรกฟผ.ในประเทศ ร้อยละ3.295ถึงร้อยละ11.250 ร้อยละ3.295ถึงร้อยละ11.250

 พันธบัตรกฟผ.ต่างประเทศ ร้อยละ7.000 ร้อยละ7.000

 เงินกู้ในประเทศ  ร้อยละ3.000ถึงร้อยละ6.3125 ร้อยละ3.000

 เงินกู้ต่างประเทศ  ร้อยละ0.000ถึงร้อยละ8.000 ร้อยละ0.000ถึงร้อยละ8.000

 หุ้นกู้    ร้อยละ3.670

 5.15ประมาณการหนี้สินเพื่อการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมืองมีรายละเอียดดังนี้

 หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 ยอดยกมาต้นงวด  1,571.37 1,504.79 1,571.37 1,504.79

 บวก เพิ่มระหว่างงวด 107.85 100.21 107.85 100.21

     1,679.22 1,605.00 1,679.22 1,605.00

 หัก ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพบริเวณเหมือง 61.93 29.28 61.93 29.28

  ค่าเสื่อมราคา 4.44 4.35 4.44 4.35

 ยอดยกไปปลายงวด 1,612.85 1,571.37 1,612.85 1,571.37

 5.16หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วย

  - รายได้รอการรับรู้มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 ยอดยกมาต้นงวด  3,525.79 3,499.93 3,525.79 3,499.93

 บวก รับเงินช่วยเหลือ 885.39 504.63 885.39 504.63

     4,411.18 4,004.56 4,411.18 4,004.56

 หัก รับรู้เป็นรายได้ 187.97 25.22 187.97 25.22

  คืนเงินให้แก่ผู้ให้เงินช่วยเหลือ 0.84 452.21 0.84 452.21

  ลดค่าเสื่อมราคา 1.34 1.34 1.34 1.34

 ยอดยกไปปลายงวด 4,221.03 3,525.79 4,221.03 3,525.79

 - อื่นๆ  3,088.50 3,703.52 3,088.50 3,703.52

  รวม   7,309.53 7,229.31 7,309.53 7,229.31
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 5.17เงินงบประมาณประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 เงินงบประมาณสมทบเป็นทุน 6,507.64 6,507.64 6,507.64 6,507.64

 เงินงบประมาณสมทบก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์

 เขื่อนบางลางเขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนรัชชประภา

 และเขื่อนปากมูล 4,364.75 4,364.75 4,364.75 4,364.75

 หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา 1,309.42 1,247.09 1,309.42 1,247.09

  ค่าเสื่อมราคางวดนี้ 62.33 62.33 62.33 62.33

     2,993.00 3,055.33 2,993.00 3,055.33

 คงเหลือ   9,500.64 9,562.97 9,500.64 9,562.97

 5.18กองทุนเฉพาะกิจได้แก่กองทุนเพื่อกิจกรรมด้านพลังงานมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

สินทรัพย์

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19.48 7.54 19.48 7.54

 เงินลงทุนระยะสั้น - 458.31 - 458.31

 ดอกเบี้ยค้างรับ  0.06 6.76 0.06 6.76

  รวม   19.54 472.61 19.54 472.61

หนี้สินและกองทุน

 กองทุน   32.03 658.26 32.03 658.26

 รายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายปีก่อนๆ (11.88) (190.47) (11.88) (190.47)

 รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย (0.61) 4.82 (0.61) 4.82

  รวม   19.54 472.61 19.54 472.61

  กฟผ.ดำเนินโครงการออกจากงานด้วยความยินดีทั้งสองฝ่ายประจำปี2548ซึ่งมีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2548โดยให้จ่าย

เงินจากกองทุนบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน940.48ล้านบาททั้งจำนวนให้ผู้เข้าร่วมโครงการดังนั้นณวันที่30กันยายน2548บริษัทฯจึงปิด

บัญชีกองทุนทรัพยากรบุคคล

 5.19ส่วนของทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  2,886.91 2,880.29 2,886.91 2,880.29

 กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

  ในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

  ที่มีไว้เผื่อขายสุทธิ 149.25 91.67 149.25 91.67

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัท

  ที่อยู่ในต่างประเทศ (24.67) (42.06) (24.67) (42.06)

   รวม  3,011.49 2,929.90 3,011.49 2,929.90
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 5.20ต้นทุนขายไฟฟ้าประกอบด้วย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 1ม.ค.-31ธ.ค.48 1ม.ค.-31ธ.ค.47 1ม.ค.-31ธ.ค.48 1ม.ค.-31ธ.ค.47

 ค่าซื้อไฟฟ้า  99,175.37 90,005.41 143,210.33 129,719.44

 ค่าเชื้อเพลิง  103,904.68 84,716.49 72,423.14 56,597.99

 ค่าใช้จ่ายในการผลิตไฟฟ้า 26,122.57 23,886.85 21,787.93 20,492.87

 ค่าใช้จ่ายในการส่งไฟฟ้า 9,071.41 8,928.45 9,071.41 8,928.45

  รวม   238,274.03 207,537.20 246,492.81 215,738.75

 5.21กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

 1ม.ค.-31ธ.ค.48 1ม.ค.-31ธ.ค.47 1ม.ค.-31ธ.ค.48 1ม.ค.-31ธ.ค.47

 กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

  ชำระคืนหนี้ระยะยาว 280.55 (88.85) 280.55 (88.85)

 กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

  ลูกหนี้เจ้าหนี้เป็นเงินบาทณวันสิ้นงวดบัญชี 1,933.25 (639.60) 1,933.25 (639.60)

 กำไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่าเงินฝากธนาคาร

  สกุลดอลล่าร์สหรัฐเป็นเงินบาทณวันสิ้นงวด

  และรายการอื่นๆ (459.66) 81.60 (460.71) 81.85

   รวม  1,754.14 (646.85) 1,753.09 (646.60)

 5.22ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อยบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย

  ในงวดบัญชีปี2548กฟผ.ได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วมคือบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)1,166.96ล้านบาทรับรู้ส่วนแบ่ง

กำไร(ขาดทุน)ในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า จำนวน2,919.03 ล้านบาท โดยเป็นส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

จำนวน 2,925.15 ล้านบาท ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด จำนวน (5.60) ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท

กฟผ.โทรคมนาคมจำกัดจำนวน(0.52)ล้านบาท

  กฟผ. รับรู้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็นจำกัด

และส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทกฟผ.โทรคมนาคมจำกัดในงบกำไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกฟผ.แต่เนื่องจากรายการนี้ถือเป็นรายการระหว่างกัน

กับบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าจึงมิได้ปรากฏในงบกำไรขาดทุนในงบการเงินรวม

 5.23ดอกเบี้ยจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกฟผ.

    ค่าใช้จ่าย รวม

 1ม.ค.-31ธ.ค.48 1ม.ค.-31ธ.ค.47 ดอกเบี้ยจ่าย เกี่ยวกับเงินกู้ 1ม.ค.-31ธ.ค.48 1ม.ค.-31ธ.ค.47

ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง 341.73 248.31 341.30 0.43 341.73 248.31

ดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุน 7,222.10 8,209.41 6,006.03 7.19 6,013.22 6,984.73

  รวม   7,563.83 8,457.72 6,347.33 7.62 6,354.95 7,233.04
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 5.24ผลการดำเนินงาน

  ในงวดบัญชีปี2548กฟผ.มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน173.13ล้านบาท

  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่30สิงหาคม2548อนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ครั้งที่3/2548(ครั้งที่

101)เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของผลกระทบจากการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ให้กฟผ.เป็นผู้รับภาระลูกหนี้

ค่าFtคงค้างที่กฟผ.คาดว่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงวดบัญชีก่อนการแปลงสภาพกฟผ.เป็นบริษัททั้งนี้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2548ให้กฟผ.

รับรู้รายได้ที่เรียกเก็บได้จริงในงวดนั้น ๆ มีผลทำให้ กฟผ. สูญเสียรายได้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ในช่วงวันที่ 1

มกราคมถึง23มิถุนายน2548จำนวน21,916.45ล้านบาทและในช่วงวันที่24มิถุนายนถึง30กันยายน2548ประมาณจำนวน9,119.20ล้าน

บาท รวมเป็นสูญเสียรายได้ตั้งแต่วันที่1 มกราคม ถึง30 กันยายน2548 จำนวน31,035.65 ล้านบาทซึ่งหากได้รับรายได้จำนวนดังกล่าว จะมีผล

ทำให้จากเดิมขาดทุนสุทธิจำนวน173.13ล้านบาทเป็นกำไรสุทธิจำนวน30,862.52ล้านบาท

 5.25ภาษีเงินได้

  เนื่องด้วย กฟผ. เป็นรัฐวิสาหกิจ จึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ส่วนบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ผลิต

ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัด(มหาชน)ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ.2520

(Industrial InvestmentPromotionalActB.E.2520) เป็นระยะเวลา8 ปี นับตั้งแต่การเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน(31

ตุลาคม2543)และของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม(18 เมษายน2545) ในฐานะที่เป็นบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมซึ่งจะต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆตามที่ระบุไว้

6. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินเฉพาะกฟผ.มีดังนี้

 1. คดีที่กฟผ.ถูกฟ้องเป็นจำเลยณวันที่31ธันวาคม2548กฟผ.มีคดีที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยเรียกร้องค่าทดแทนทรัพย์สินและการละเมิด

ซึ่งศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้กฟผ.ชดใช้จำนวน54คดีเป็นจำนวนเงิน370.13ล้านบาทโดยคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ของกฟผ.

 2. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือเรียกค่าชดเชยจาก

กฟผ.จำนวน26.12ล้านบาทเนื่องจากกฟผ.มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทราชบุรีพลังงานจำกัดว่ากฟผ.จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้า

พลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เองและจะพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยเฉพาะในส่วนที่ กฟผ.จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ซึ่งมีผลทำให้สัญญา

ซื้อขายไฟฟ้าซึ่งบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ได้ลงนามไว้กับ กฟผ. เมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์2548 ต้องถูกยกเลิกโดยปริยายเมื่อวันที่19 ธันวาคม

2548

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตกลงสัมปทาน

ระหว่างกฟผ.กับกรมชลประทานกฟผ.จึงยังไม่สามารถดำเนินการใดๆเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวได้จนกว่าจะมีการลงนามสัญญาสัมปทานจึงยังไม่

สามารถพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายที่บริษัทราชบุรีพลังงานจำกัดเรียกร้องมาได้
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7. ภาระผูกพัน

 7.1 ภาระผูกพันสัญญาซื้อไฟฟ้าระยะยาว

  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายลดภาระการลงทุนภาครัฐ และจะส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุนดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจึงกำหนดให้มีการลงทุน

โดยเอกชนในการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ(IndependentPowerProducerหรือเรียกย่อว่าIPP)ในโครงการใหม่โดยจะขายไฟฟ้า

ให้แก่กฟผ.

  ณวันที่31ธันวาคม2548กฟผ.มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากเอกชนจำนวน56รายกำลังผลิตรวม15,548เมกะวัตต์และมีภาระผูกพัน

จนสิ้นสุดทุกสัญญาเป็นเงินรวมประมาณ4,092,365ล้านบาทมีรายละเอียดดังนี้
      จำนวนเงิน ค่าความพร้อม ค่าพลังงาน

    กำลังผลิต   จ่ายพลังงาน(AP) ไฟฟ้า(EP)

 ผู้ผลิตไฟฟ้า จำนวนราย (เมกะวัตต์) อายุสัญญาคงเหลือ (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

ผู้ผลิตไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 บริษัทเทิน-หินบุนเพาเวอร์จำกัด 1 214 18ปี(ปี2549-2566) 45,911 - 45,911

 บริษัทห้วยเฮาะเพาเวอร์จำกัด 1 126 24ปี (ปี2549-2572) 28,125 - 28,125

 โครงการน้ำเทิน2 1 920 25ปี (ปี2553-2577) 244,568 - 244,568

ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ(IndependentPowerProducer:IPP)

 บริษัทผลิตไฟฟ้าระยองจำกัด(REGCO) 1 1,168 9ปี (ปี2549-2557) 128,496 27,746 100,750

 บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจำกัด(KEGCO) 1 818 11ปี (ปี2549-2559) 120,903 28,221 92,682

 บริษัทไตรเอนเนอจี้จำกัด(TECO) 1 700 15ปี (ปี2549-2563) 119,707 29,564 90,143

 บริษัทอิสเทิร์นเพาเวอร์จำกัด(EPEC) 1 350 18ปี (ปี2549-2566) 85,869 29,833 56,036

 บริษัทผลิตไฟฟ้าอิสระ(ประเทศไทย)จำกัด(IPT) 1 700 20ปี (ปี2549-2568) 164,514 38,827 125,687

 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัด(RGCO) 1 3,481 22ปี (ปี2549-2570) 954,741 171,156 783,585

 บริษัทโกลว์ไอพีพีจำกัด(GIPP) 1 713 23ปี (ปี2549-2571) 201,423 51,426 149,997

 บริษัทกัลฟ์เพาเวอร์เจเนอร์เรชั่นจำกัด(GPG) 1 1,468 27ปี (ปี2550-2576) 479,868 126,849 353,019

 บริษัทราชบุรีเพาเวอร์จำกัด(RPCL) 1 1,400 26ปี (ปี2551-2576) 449,494 112,367 337,127

 บริษัทBLCPเพาเวอร์จำกัด(BLCP) 1 1,347 27ปี (ปี2549-2575) 407,465 198,536 208,929

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย(SmallPowerProducer:SPP) 43 2,143 15-25ปี 661,281 200,645 460,636

  รวม 56 15,548  4,092,3651,015,170 3,077,195

 7.2 LetterofCredit

  จนถึงวันที่31ธันวาคม2548กฟผ.มียอดเงินคงเหลือของLetterofCreditที่ยังไม่หมดอายุทั้งหมดประมาณ6,407.75ล้านบาท

8. เครื่องมือทางการเงิน

  กฟผ.ได้ใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อลดความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เครื่องมือหลักที่ใช้ในการลดความเสี่ยง

คือสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 8.1 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

  กฟผ. ใช้สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากภาระหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ

สัญญาแลกเปลี่ยนนี้จะไม่รับรู้ในงบการเงินณวันทำสัญญา

  กฟผ.ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินโดยสัญญามีอายุระหว่าง4-10ปีโดยเงื่อนไขที่มีอยู่และเงินต้นตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินณ

วันที่31ธันวาคม2548และ31ธันวาคม2547มีดังนี้
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หน่วย:ล้านบาท

 เงื่อนไขของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน 31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 12,283ล้านเยนต่อ115ล้านดอลล่าร์สหรัฐ - 3,901.25

 22,743ล้านเยนต่อ213ล้านดอลล่าร์สหรัฐ - 7,223.34

 9,979ล้านเยนต่อ3,692ล้านบาท 3,408.54 -

 19,899ล้านเยนต่อ7,283ล้านบาท 6,242.84 -

 11,424ล้านเยนต่อ4,145ล้านบาท 3,191.52 3,723.44

 10,000ล้านเยนต่อ3,575ล้านบาท 2,042.86 3,064.29

 6,712ล้านเยนต่อ2,456ล้านบาท 2,303.17 -

 12,196ล้านเยนต่อ4,463ล้านบาท 4,463.89 -

 6,680ล้านเยนต่อ61ล้านดอลล่าร์สหรัฐ 2,523.30 2,402.44

 3,731ล้านบาทต่อ149ล้านดอลล่าร์สหรัฐ - 1,062.03

 127ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อ14,850ล้านเยน 1,042.72 2,250.13

 100ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อ4,090ล้านบาท 4,090.00 4,090.00

 100ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อ3,930ล้านบาท 3,930.00 3,930.00

 26ล้านยูโรต่อ1,220ล้านบาท 813.28 1,016.60

   รวม 34,052.12 32,663.52

  อายุของสัญญาจำแนกได้ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

    31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 เกิน1ปีแต่ไม่เกิน5ปี 13,628.88 15,736.86

 เกิน5ปี  20,423.24 16,926.66

   รวม 34,052.12 32,663.52

 8.2 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

  กฟผ.ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ย

  กฟผ.ทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่สำหรับเงินเยนจำนวน20,000ล้านเยนอยู่ที่ร้อยละ1.50ต่อปีและสำหรับเงินเยนจำนวน

14,850ล้านเยนอยู่ที่ร้อยละ0.6335ต่อปีซึ่งอายุของสัญญาแลกเปลี่ยนฯจะเท่ากับอายุของสัญญาเงินกู้คืออายุ7ปีและ5ปีตามลำดับ

  อายุของสัญญาและเงินคงเหลือตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยณวันที่31ธันวาคม2548และวันที่31ธันวาคม2547มีดังนี้

หน่วย:ล้านบาท

  31ธ.ค.48 31ธ.ค.47

 5ปี 1,042.72 2,250.13

 7ปี 2,006.20 3,246.94

 รวม 3,048.92 5,497.07

 8.3 สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

  กฟผ.ได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระคืนเงินกู้ต่าง

ประเทศและค่าซื้อกระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศสัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการซื้อเงินตราต่างประเทศตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันณวันที่ใน

อนาคตที่ระบุไว้

  ณวันที่31ธันวาคม2548ไม่มีรายการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือแต่สำหรับณวันที่31ธันวาคม2547กฟผ.มีสัญญา

ซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อการชำระค่าซื้อกระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศจำนวน 7.35 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (อัตราแลกเปลี่ยน 38.9930 -

39.0600บาทต่อ1ดอลล่าร์สหรัฐ)หรือเทียบเท่า286.87ล้านบาท
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  กฟผ.ได้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี2548

(มกราคมถึงธันวาคม 2548) มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าธรรมเนียมสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสไตรมาสละ200,000บาทรวม3ไตรมาสเป็นเงิน600,000บาท

และค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2548 เป็นเงิน

1,000,000บาท

ค่“µอบ·∑นºู้µ√วจสอบบัญชี 
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